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Ուսումնական ծրագրի ընդհանուր նկարագիր 
Դասընթացի տևողությունը 40−60 ակադեմիական ժամ է (կամ 1−2 միավոր՝ 
ըստ Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի 
(ECTS)), ներառյալ՝ դասախոսություններ, լսարանային ու արտալսարանային 
առաջադրանքներ։ 

 

Թեմա Դասընթացի ավարտին ուսանողները 
կկարողանան 

1. Ակադեմիական գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացում. 
ներածություն 

● սահմանել ակադեմիական գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների առևտրայնացումը: 

● բացատրել ակադեմիական գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
դերը տնտեսական զարգացման մեջ: 

● բացատրել ակադեմիական գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների առևտրայնացումից 
ստացվող օգուտները հետազոտական 
հաստատությունների, 
արդյունաբերության և 
գիտնականների համար։ 

2. Ակադեմիական գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացման հիմնական 
քայլերը 

● սահմանել ակադեմիական գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
գլխավոր ուղիները։ 

● բացատրել առևտրայնացման 
յուրաքանչյուր ուղու դրական և 
բացասական կողմերը։ 

● սահմանել գյուտերի/տեխնոլոգիաների 
լիցենզավորմանն առնչվող գլխավոր 
եզրույթները։ 

● ներկայացնել տեխնոլոգիաների 
փոխանցման գրասենյակների 
հիմնական գործառույթները։  

● նկարագրել տեխնոլոգիաների 
փոխանցման հայաստանյան դաշտը։ 

3. Մտավոր սեփականության 
պաշտպանության 
հիմունքները 

● տարբերակել՝ ինչը կարող է 
արտոնագրվել, և դասակարգել 
մտավոր սեփականությունը։ 

● տարբերակել մտավոր 
սեփականությունը պաշտպանելու 
տարբեր մեխանիզմներ։ 
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● որոնել առկա արտոնագրերի և
տվյալների բազաներ։ 

4. Ստարտափի գործարկում
ակադեմիական գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացման 
նպատակով 

● նկարագրել ակադեմիական գյուտերի
և տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
նպատակով ստարտափի 
գործարկման հիմնական փուլերը. 

● սահմանել հայեցակարգի ստուգումը,
նախատիպը և նվազագույն 
կենսունակությամբ արտադրանքը. 

● նկարագրել բիզնես մոդելի կտավը,
ճկուն կտավի մոդելը և արժեքավոր 
առաջարկի կտավը. 

● նկարագրել ներդրումների
ներգրավման հիմնական գործիքները․ 

● նկարագրել ստարտափի հաջող
ներկայացման գլխավոր քայլերը: 
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Թեմա 1. Ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացում. ներածություն 

 
 

Վերջնարդյունքներ 

Դասի ավարտին ուսանողները կկարողանան՝ 
1. սահմանել ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների 

առևտրայնացումը: 
2. բացատրել ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների 

առևտրայնացման դերը տնտեսական զարգացման մեջ: 
3. բացատրել ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների 

առևտրայնացումից ստացվող օգուտները հետազոտական 
հաստատությունների, արդյունաբերության և գիտնականների համար։ 

 

Ինչ է ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացումը 
[1-4] 
 

Համալսարանական ղեկավարություններն ավելի ու ավելի արձագանքող 
են դառնում նորարարական տնտեսության կարիքների հանդեպ՝ 
բուհական ռազմավարությունում ներառելով նորարարությունը, 
ձեռնարկատիրությունն ու «տնտեսական ներգրավվածությունը»։ Այս 
առաքելության մեջ հաջողելու ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկը 
«ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացումն» է 
կամ «ակադեմիական տեխնոլոգիաների փոխանցումը»։ Սա սահմանվում 
է որպես համալսարանական հետազոտության արդյունքների 
փոխակերպում շուկայական արտադրանքի և ծառայությունների (Narayan 
et al., 2017)։ Սա գործողությունների այնպիսի հաջորդականություն է, որը 
գյուտերն ու տեխնոլոգիաները հետազոտական հարթակից փոխանցում է 
առևտրային ընկերություններին և ապա հանրային օգտագործման։ 
Նպատակը հետազոտական արդյունքների արժեքի բարձրացումն է 
սոցիալական և տնտեսական տեսանկյունից։ Առևտրայնացման լավ 
թեկնածուներ են հետազոտական այն արդյունքները, որոնք բավարարում 
են որևէ իրական շուկայական կարիք և առաջարկում արդեն եղածի 
համեմատ առավել մրցունակ արտադրանք։  
  
Առևտրայնացումը համարվում է ակադեմիական ազդեցության սփռման 
գլխավոր օրինակներից մեկը, որովհետև առաջ է բերում ակադեմիական 
հետազոտության արդյունքների անմիջական ու չափելի շուկայական 
ընդունելություն (Markman et al., 2008)։  
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Դեռևս 1990-ականներից պետական կառավարման մարմինները 
մեծապես քաջալերում են ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացումը։ 
 
ԱՄՆ-ի օրինակը  
 
Մինչև 1980 թվականը ԱՄՆ դաշնային կառավարության 
ֆինանսավորմամբ հետազոտությունների արդյունքում ստեղծվող մտավոր 
սեփականությունը պատկանում էր պետությանը։ Այսինքն՝ 
ֆինանսավորում ստացողը չէր կարող հավակնել սեփականության 
իրավունքի կամ չուներ իր արտոնագիրն առևտրային նպատակներով 
գործածելու բացառիկ իրավունք։ Արդյունքում պետությունն իր անունով 
ձեռք էր բերել բազմաթիվ արտոնագրեր, սակայն դրանք բոլորն 
առևտրայնացնելու բավարար միջոցներ չուներ։ Սենատորները, 
մասնավորապես Բըրչ Բայն ու Բոբ Դոլը, առաջարկեցին այս խնդրի 
իրավական լուծում, և ի պատիվ նրանց է կոչվում Բայ-Դոլի օրենքը։ 1980-
ին ընդունված այս օրենքը թույլ տվեց դաշնային կառավարության 
դրամաշնորհներով ֆինանսավորվող համալսարաններին ու 
հետազոտական հաստատություններին իրենց աշխատանքի հանդեպ 
մտավոր սեփականության իրավունք ձեռք բերել՝ պայմանով, որ հենց 
իրենք էլ պիտի առևտրայնացնեին իրենց գիտական նորարարությունները։ 
Այս օրենքը նաև պահանջում էր, որ ընկերությունները կառավարության 
ֆինանսավորմամբ հետազոտության առևտրայնացումից եղած 
ցանկացած շահույթից բաժին հանեին գյուտարարներին։ Օրենքը նաև 
մղեց համալսարաններին ներդրում կատարելու տեխնոլոգիաների 
փոխանցման իրենց սեփական գրասենյակների հիմնման մեջ և այս 
գործընթացի դյուրացման համար լիցենզավորող մասնագետներ վարձելու։ 
Սա քաջալերեց գյուտարարներին ու հետազոտական 
հաստատություններին իրենց գյուտերն առևտրային արտադրանքի 
վերածելու։  
 
Բայ-Դոլի օրենքի շնորհիվ ԱՄՆ-ում տասնյակ հազարավոր 
նորարարություններ են հասանելի դարձել հանրությանը։ 1980-ից ի վեր 
այս օրենքը հանգեցրել է ավելի քան 1,3 տրիլիոն դոլարի տնտեսական 
աճի, ստեղծել ավելի քան 4,2 մլն աշխատատեղ երկրում և նպաստել 
ամերիկյան համալսարանական ավելի քան 11 հազար սկսնակ 
ընկերությունների հաջող գործունեությանը։ Բայ-Դոլի օրենքն այսօր ևս 
շարունակում է քաջալերել ամերիկյան ձեռնարկատիրությանը՝ օգնելով 
հզորացնելու երկրի նորարարական կարողությունը։  
 
Մտավոր սեփականության հանդեպ իրավունքների դաշտի փոփոխության 
և արդյունքում նորարարությունները համալսարաններից շուկա 
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տեղափոխելու գործում Բայ-Դոլի օրենքի հաջողությունը համաշխարհային 
դասեր է մատուցել և փոփոխել միջազգային արդյունաբերական 
քաղաքականությունը, մասնավորապես Գերմանիայում, Մեծ 
Բրիտանիայում և Ֆրանսիայում: 
 
Օրենքի ընդունումից ի վեր տարբեր երկրներում այս նպատակով գործի են 
դրվել հանրային ահռելի միջոցներ (ֆինանսական ու մարդկային)։ 
 
Ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
օգուտները 
 
Ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացումը 
ռազմավարորեն կիրառվելիս կարող է օգուտներ բերել թե՛ 
հասարակությանն ընդհանրապես և թե՛ արդյունաբերական ոլորտին ու 
շահագրգիռ հաստատություններին մասնավորապես։  
 
Օգուտներ հասարակության համար 
Ակնկալվում է, որ ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացումը պիտի բարելավի ընդհանուր կյանքի որակը՝ 

• նոր արտադրանքներով ու ծառայություններով, որոնք 
բավարարում են մարդկանց առողջապահական կարիքները, 
շրջակա միջավայրի մարտահրավերներն ու հրատապ լուծումների 
կարոտ այլ ոլորտների պահանջները,  

• նոր բիզնեսներով (ստարտափներ, սպինոֆներ) և 
աշխատատեղերով։ 

 
Օգուտներ արդյունաբերության համար 
Համալսարանների և հետազոտական հաստատությունների հետ 
համագործակցությունը կարող է արդյունաբերությունը հզորացնել 
հետևյալ միջոցներով․ 

• ընկերություններին տրամադրելով մտավոր սեփականություն, 
որում նրանք կարող են ներդրում կատարել՝ մշակման նախնական 
փուլում գտնվող տեխնոլոգիաների զարգացման համար,  

• տեղական ընկերություններին տեխնիկական աջակցություն 
մատուցելով, 

• ընկերություններին հնարավորություն տալով աշխատելու 
համալսարանական լավագույն գիտնականների հետ, 

• ընկերությունների համար հասանելի դարձնելով հիմքային ու 
առավել մատչելի հետազոտական դաշտերը,  

• հնարավորություն տալով նրանց առևտրայնացնելու նոր 
արտադրանքներ՝ մեծացնելով դրանց աճն ու շահույթը,  



8 

• հզորացնելով տեղական տնտեսությունը, քանի որ հետազոտական 
հաստատությունների շուրջ ձևավորված համայնքներն 
աստիճանաբար դառնում են բարձր տեխնոլոգիական 
նորարարությունների հանգույցներ, որոնք հրապուրում են 
լավագույն կրթություն ստացած աշխատուժին և կառուցում 
նորարարական հզոր դաշտ։  

 
Օգուտներ հետազոտական հաստատությունների համար 
Համալսարանների և հետազոտական հաստատությունների ստացած 
վերջնական օգուտները սովորաբար ֆինանսական չեն։ Թեև 
լիցենզավորումը երբեմն շահույթ բերում է, սակայն գլխավոր օգուտներն 
անուղղակի են և պետք է հաշվի առնվեն երկարաժամկետ հեռանկարում։ 
Այդ օգուտների մի մասը ներկայացված է ստորև։ 
 

• Կարևոր տաղանդների հրապուրում։ Բեկումնային 
տեխնոլոգիաների փոխանցման միջավայր ստեղծող 
համալսարաններն առավել գրավիչ են ձեռնարկատիրության 
դասախոսական կազմի և ուսանողների համար, որոնք բուհը 
դիտում են որպես հաջող միջոց թե՛ կարիերան զարգացնելու և թե՛ 
նորարարությունները շուկա բերելու համար։  

• Ֆինանսավորում։ Տեխնոլոգիայի հաջող փոխանցումը հաճախ 
ներգրավում է հետազոտությունների հավելյալ ֆինանսավորում։  

• Հեղինակություն։ Այն հաստատությունները, որոնք կարողանում են 
գյուտերը լաբորատորիայից հաջողությամբ տեղափոխել շուկա, 
հաճախ մեծացնում են իրենց հեղինակությունը։  

• Հետազոտական ծրագրերի որակի բարելավում։ Մասնավոր 
ոլորտի հետ գործակցությունը հաճախ հնարավորություն է տալիս 
օգտվելու գերժամանակակից արդյունաբերական 
սարքավորումներից, բարելավելու սեփական հմտություններն ու 
տեխնիկան և ավելի լավ հասկանալու շուկայական պահանջները։  

• Դասավանդման բարելավում։ Համալսարանները հաճախ օգուտ են 
ստանում արդյունաբերությանն անմիջապես առնչվող 
դասախոսների ներգրավումից և իրական դեպքերի 
ուսումնասիրությունից։  

• Համալսարանականների կարիերայի հնարավորություններ։ 
Արդյունաբերության հետ գործակցությունը կարող է հեշտացնել 
մասնագետների փոխանակումը համալսարանի և բիզնեսների 
միջև, ինչպես նաև նպաստել շրջանավարտներին 
ընկերություններում գործի ընդունելուն։ 
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Օգուտներ գիտնականների համար 
• Հետազոտական ջանքերի հնարավոր ամենալայն ճանաչում՝ 

հետազոտության գործնական կիրառման շնորհիվ: 
• Համագործակցություն արդյունաբերական գործընկերների հետ, 

որը կարող է հանգեցնել հավելյալ հետազոտությունների համար 
ֆինանսական հովանավորի ձեռքբերման: 

• Դրամական փոխհատուցում՝ բաժնետոմսերի, լիցենզավորման 
վճարների կամ ռոյալթիների տեսքով: 

 
Այս ձեռնարկի նպատակը ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացման գլխավոր ուղիները ցույց տալն է։ 
 
Ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
ազդեցությունը տնտեսության վրա [5-10] 
Հետազոտական հայտնագործությունների և գյուտերի փոխակերպումն 
օգտակար ապրանքների, գործընթացների և ծառայությունների կարող է 
կյանքի բարելավման և տնտեսական զարգացման վրա ունենալ մեծ 
ազդեցություն՝ ստեղծելով աշխատատեղերի հնարավորություններ (Zuniga 
and Correa)։ 
 
Ուսումնասիրությունները հաստատում են որևէ տարածաշրջանում 
գիտական հետազոտությունների մեջ ներդրումների և նորարարական 
սկսնակ ընկերությունների ստեղծման միջև կապը (Baptista, Lima, & 
Mendonça, 2011; Fritsch & Aamoucke, 2013; Ghio, Guerini, & Rossi-
Lamastra, 2016)։ 
 
Ցույց տալու համար, թե ինչպես է տեխնոլոգիաների փոխանցումն օգուտ 
բերում հասարակությանն ու տնտեսությանը, Համալսարանական 
տեխնոլոգիաների կառավարիչների ընկերակցությունը (Association of 
University Technology Managers, AUTM) հրապարակել է ԱՄՆ-ում 
տեխնոլոգիաների փոխանցման կենսացիկլի վիճակագրությունը 2016 թ. 
համար։ Այն ցույց է տալիս, որ 2016-ին եղել են 25 825 գյուտերի 
բացահայտումներ և նոր արտոնագրերի համար 16 487 դիմումներ ԱՄՆ-
ից, որոնցից 7021-ը բավարարվել է։ Նույն տարի տրվել են 7730 
լիցենզիաներ և օպցիոններ, ձևավորվել 1024 սկսնակ ընկերություններ և 
ստեղծվել է 800 նոր արտադրանք (AUTM և Biotechnology Innovation 
Organization՝ Կենսատեխնոլոգիական նորարարությունների 
կազմակերպություն՝ BIO): 
 
Ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացումն ազդում 
է տեղական տնտեսական աճի վրա երկու հիմնական ձևով։ Առաջին՝ 
ակադեմիական հետազոտությամբ ստեղծված փոխակերպական 
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գիտելիքը որդեգրվում է տեղական բիզնեսների կողմից իրենց 
հետազոտությունների ու մշակումների (R&D) համար՝ սատարելով 
արտադրանքի և գործընթացների՝ շուկայի համար թարմ 
նորարարություններին։ Երկրորդ՝ համալսարանները նոր 
տեխնոլոգիաները սեփական ուժերով ստեղծելու և փոխանցելու համար 
ունեն մշտապես աճող կարողություն ու հնարավորություններ։ Այս 
տեխնոլոգիաները կարող են գործածվել շուկայական արտադրանքի և 
ծառայությունների համար կա՛մ համալսարանական սպինոֆների 
միջոցով, կա՛մ մտավոր սեփականության լիցենզավորմամբ։ 
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Թեմա 2. Ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացման հիմնական քայլերը  

Վերջնարդյունքներ 
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան՝ 

1. սահմանել ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների
առևտրայնացման գլխավոր ուղիները։

2. բացատրել առևտրայնացման յուրաքանչյուր ուղու դրական և
բացասական կողմերը։

3. սահմանել գյուտերի/տեխնոլոգիաների լիցենզավորմանն առնչվող
գլխավոր եզրույթները,

4. ներկայացնել տեխնոլոգիաների փոխանցման գրասենյակների
հիմնական գործառույթները։

5. նկարագրել տեխնոլոգիաների փոխանցման հայաստանյան
դաշտը։

Ներածություն [11-12] 

Ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացումը 
սկզբունքորեն բնավ չի տարբերվում ցանկացած այլ բանի 
առևտրայնացումից՝ թերևս միայն այն տարբերությամբ, որ 
գործնականորեն դա անելն ավելի դժվար է։ Որովհետև այս դեպքում 
նպատակը նոր արտադրանքի համար շուկա գտնելն է և ոչ թե մի կայուն 
կամ հայտնի շուկայի համար արտադրանք մշակելը։ 

Ակադեմիական գյուտը շուկա հասցնելու համար բավական չէ աշխատող 
տեխնոլոգիա մշակել․ պետք է նաև հասկանալ, թե ինչպես է այդ 
տեխնոլոգիան բավարարելու մի որևէ իրական շուկայական կարիք։  

Ակադեմիական գյուտերն ու տեխնոլոգիաները կարող են շուկա դուրս գալ 
բազմաթիվ ճանապարհներով։ Այստեղ որոշիչ գործոնները կախված են 
արդյունաբերական հավանական գործընկերների առկայությունից, 
ձեռնարկատիրության հանդեպ գիտնականի հետաքրքրությունից և տվյալ 
նորարարությանը շուկայի պատրաստ լինելուց։ Շուկա դուրս գալու 
նախընտրելի ուղին կարող է հենց սկզբից հստակ լինել գիտնականի 
անձնական նպատակներից կամ էլ հստակեցվել առևտրայնացման 
ջանքերի կիրառման ընթացքում։ 
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Առևտրայնացման ուղիներ [13,14] 
 
Ակադեմիական գյուտերի ու տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
ամենատարածված ուղիները հետևյալն են․  
ա) գյուտի/տեխնոլոգիայի լիցենզիայի տրամադրում գոյություն ունեցող 
ընկերության, 
բ) նոր ընկերության հիմնում, 
գ) գյուտի/տեխնոլոգիայի սեփականության իրավունքի վաճառք կամ 
փոխանցում։ 
 
Ճիշտ ուղու ընտրությունը վճռորոշ նշանակություն ունի։ Դրա վրա ազդելու 
ունակ գլխավոր գործոններից են գյուտի/տեխնոլոգիայի բնույթը, այն 
արդյունաբերական ոլորտը, որում դա կիրառվելու է, և գյուտարարի 
նպատակները։ 
 
Գյուտի/տեխնոլոգիայի լիցենզավորում 
Լիցենզավորումը թույլտվության տրամադրումն է որևէ ընկերության՝ 
հստակ սահմանված պայմաններով գործածելու մտավոր սեփականության 
որոշակի ձև։ 
 
Մտավոր սեփականությունը (ՄՍ) վերաբերում է մտքի ստեղծածին, 
օրինակ՝ գյուտերին, գրական կամ գեղարվեստական գործերին, 
ձևավորումներին, նշաններին, անուններին և նկարներին, որ գործածվում 
են առևտրային նպատակներով։ ՄՍ-ն պաշտպանվում է օրենքով, որը թույլ 
է տալիս մարդկանց ճանաչվել որպես իրենց գյուտի կամ 
ստեղծագործության հեղինակ կամ ֆինանսական օգուտներ ստանալ 
դրանից։  
 
Գյուտի/տեխնոլոգիայի լիցենզավորումը կարող է արդյունավետ լուծում 
լինել հետևյալ իրադրություններում․ 

• երբ գյուտը/տեխնոլոգիան կիրառվում է տարբեր տեսակի 
շուկաներում. այն կարող է լիցենզիայով տրվել տարբեր 
գործընկերների, որոնք այն կառևտրայնացնեն այդ տարբեր 
շուկաներից յուրաքանչյուրում և կստեղծեն շրջանառության 
բազմաթիվ հոսքեր. 

• երբ գյուտարարը կամենում է առևտրայնացնել, բայց չունի նոր 
բիզնես ստեղծելու միջոցներ կամ հետաքրքրություն. 

• երբ շուկայական հնարավորությունները շատ սուղ են նոր 
ընկերության հիմնումը երաշխավորելու համար։  

 
Գյուտը/տեխնոլոգիան լիցենզիայով տալու հնարավորությունները 
մեծացնելու համար գյուտարարը պետք է՝  
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• տրամադրի արժեքավոր առաջարկ՝ հակիրճ բացատրություն, թե 
ի՛նչ է անում գյուտը/տեխնոլոգիան և ո՛ւմ համար է նախատեսված, 
որպեսզի հնարավոր լինի հստակորեն տրամադրել դրա 
առևտրային արժեքը հավանական գործընկերներին. 

• լավ պատկերացնի գյուտը/տեխնոլոգիան սպառողների կարիքներն 
ու շուկայական ներուժը. 

• ներկայացնի, թե գյուտը/տեխնոլոգիան առկա այլընտրանքային 
լուծումներից ինչո՛վ է տարբերվում և ինչո՛վ է առավել.  

• բացատրի գյուտի/տեխնոլոգիայի մշակման ընթացիկ փուլը՝ 
յուրահատկություններով ու աջակցող տվյալներով հանդերձ։  

 
Թեև լիցենզավորումն օգնում է նոր գյուտի/տեխնոլոգիայի 
առևտրայնացմանն առնչվող ռիսկերը լիցենզիան ստացողի հետ 
համատեղ հաղթահարելուն, սակայն այն զգալի պակաս եկամուտներ է 
բերում գյուտարարին, քան երբ վերջինս ինքն է առևտրայնացնում իր 
մտավոր սեփականությունը։  
 
Լիցենզավորման պայմանագրեր 
Լիցենզավորման պայմանագրերը սովորաբար լինում են երկու տեսակի՝ ոչ 
բացառիկ լիցենզավորման և բացառիկ լիցենզավորման։  
 
Ոչ բացառիկ լիցենզիա։ Ոչ բացառիկ լիցենզիան այն ստացողին տալիս է 
լիցենզիայում նկարագրված տեխնոլոգիան ստեղծելու, գործածելու և 
վաճառելու իրավունք՝ ուրիշներին ենթալիցենզավորելու իրավունքով կամ 
առանց դրա։  
 
Բացառիկ լիցենզիա։ Բացառիկ լիցենզիան այն ստացողին տալիս է 
լիցենզիայում նկարագրված տեխնոլոգիան ստեղծելու, գործածելու և 
վաճառելու, ինչպես նաև ուրիշներին՝ ներառյալ գյուտարարին, սրանցից 
զրկելու իրավունք։  
 
Լիցենցավորման դրական կողմերը 
• Առևտրայնացման անհապաղ ռեսուրսներ  
• Ռիսկերի համատեղ հաղթահարում ու դրանց տարբերակերպում  
• Ավելի վաղ ստացվող ֆինանսական օգուտներ 
• Գյուտարարի ծախսած ավելի քիչ ժամանակ ու ռեսուրսներ 

 
Լիցենզավորման բացասական կողմերը  
• Տեխնոլոգիայի վերահսկման մասնակի կորուստ 
• Ավելի քիչ ֆինանսական եկամուտ, քան հենց գյուտարարի 

իրականացրած առևտրայնացման դեպքում 
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Լիցենզավորումն ավելի հանգամանորեն ներկայացված է «Մտավոր 
սեփականության պաշտպանության հիմունքներ» գլխում։  
 
Առևտրայնացում սկսնակ ընկերության (ստարտափ) միջոցով  
Գնալով ավելի հաճախ են համալսարանների անձնակազմը, 
դասախոսներն ու ուսանողները ցանկանում իրենց հետազոտությունների 
արդյունքները շուկա հասցնել նոր ընկերություն հիմնելու միջոցով և ոչ թե 
ավանդական ճանապարհով, այսինքն՝ գյուտը/տեխնոլոգիան լիցենզիայով 
տալով գոյություն ունեցող ընկերության։  
 
Թեև գյուտը/տեխնոլոգիան առևտրայնացնելու նպատակով նոր 
ընկերության հիմնումը բարձրռիսկային է, սակայն այն նաև կարող է բերել 
հնարավոր ամենամեծ օգուտները։  
 
Գյուտի/տեխնոլոգիայի սեփականության իրավունքի վաճառք կամ 
փոխանցում 
Գյուտի/տեխնոլոգիայի՝ այլոց կողմից ձեռքբերումը կարող է արդյունավետ 
լուծում լինել հետևյալ իրադրություններում․ 

• երբ կան շուկան վերահսկող մեծ ընկերություններ, որոնք որևէ 
մրցակից բիզնեսի հիմնումը խիստ դժվար կդարձնեն․ 

• երբ կա միայն մեկ շուկա, որում գյուտը/տեխնոլոգիան կարող է 
առևտրայնացվել, կամ էլ երբ այդ տեխնոլոգիայի համար 
ամենահարմար թիրախ կարող է լինել միայն մեկ որոշակի 
ընկերություն։ 

 
Գյուտարարները կարող են գյուտը/տեխնոլոգիան վաճառելու որոշում 
կայացնելու օրինական իրավունք չունենալ առանց այլ գյուտարարների, 
համալսարանի, դրամաշնորհային կամ ֆինանսավորող 
գործակալությունների կամ նախկին արդյունաբերական հովանավորների 
հետ համաձայնեցման։ Գյուտը/տեխնոլոգիան վաճառելու հիմնական 
բացասական կողմերից մեկն այն է, որ դրա վաճառքից հետո գյուտարարն 
այլևս չի կարող որևէ կերպ ազդել դրա գործածության կամ 
առևտրայնացման վրա։ Նա կարող է կորցնել դա գործածելու իրավունքը 
նույնիսկ հետազոտության կամ դասավանդման նպատակներով, եթե 
իհարկե այս մասին հատուկ պայմաններ չեն թելադրվել փոխանցման 
պայմանագրում։ Հետևաբար առևտրայնացման այս տարբերակը խիստ 
հազվադեպ է կիրառվում։  
 
Նկար 1-ը ներկայացնում է առևտրայնացման վերոհիշյալ ուղիներից 
յուրաքանչյուրում ներգրավվածության ու ռիսկի մակարդակը։  
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Նկար 1 
 
 

Գյուտարարները միշտ պետք է ջանան քաջատեղյակ լինել համալսարանի՝ 
ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
վերաբերյալ քաղաքականությանը՝ իմանալու համար իրենց իրավունքներն 
ու համալսարանի հանդեպ պարտավորությունները։ 
 
Առևտրա-հետազոտական գործընկերություն. հովանավորվող 
հետազոտության պայմանագրեր 
Ակադեմիական գյուտերն ու տեխնոլոգիաներն առևտրայնացնելու մեկ այլ 
արդյունավետ միջոց են հովանավորվող հետազոտության պայմանագրերը 
(ՀՀՊ)։ ՀՀՊ-ները կնքվում են առևտրային ընկերության և 
համալսարանական գիտնականի միջև՝ մի որևէ գյուտի մշակման և 
առևտրայնացման նպատակով։ ՀՀՊ-ները համալսարանին օգուտ են 
բերում՝ գիտնականների և ուսանողների համար ստեղծելով հետաքրքիր 
հետազոտական հնարավորություններ, շրջանավարտների համար՝ 
աշխատանքի տեղավորվելու հնարավորություններ, 
փոխհարաբերություններ հաստատելով առևտրայնացմամբ զբաղվող 
գիտնականների հետ և (հենց պայմանագրի միջոցով, ինչպես նաև 
առաջացած եկամուտով) ապահովելով հավելյալ հետազոտության 
ֆինանսավորում։ ՀՀՊ-ները համալսարանական եկամուտի կարևոր 
աղբյուր են․ ՀՀՊ-ներից եղած եկամուտը համարյա երեք անգամ 
գերազանցում է լիցենզավորումից եղածը։ 
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Տեխնոլոգիաների փոխանցման գրասենյակներ [3,15] 
 
Ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացումը կարող է 
դժվար լինել գիտնականների համար։ Կրթված և սոցիալացված լինելով 
որպես գիտնականներ՝ նրանք հաճախ իրենց անպատրաստ են զգում 
բիզնեսի աշխարհի համար։  
 
Ակադեմիական տեխնոլոգիայի փոխանցումը մի բարդ գործընթաց է, 
որում ներգրավվում են համալսարանական տարբեր շրջանակներ՝ 
տարբեր հեռանկարներով ու տարբեր շահերով։ Այդ շահերի 
համաձայնեցումը վճռորոշ նշանակություն ունի գյուտերի հաջող 
փոխանցման համար, որն ի վերջո հանգեցնում է ավելացված արժեքով 
արտադրանքների ու ծառայությունների առևտրայնացման։  
 
Ուստի շատ համալսարաններ ունեն տեխնոլոգիաների փոխանցման 
գրասենյակներ (ՏՓԳ), որոնք կարևոր դեր են խաղում առևտրայնացման 
գործընթացում գիտնականներին սատարելու մեջ և հանդես գալիս որպես 
միջանկյալ գործակալություններ ակադեմիական ոլորտի և 
արդյունաբերության միջև։ Իրենց գյուտը ՏՓԳ-ին տրամադրելուց հետո 
գիտնականները ստանում են տեխնոլոգիայի փոխանցման գործընթացի 
համար արժեքավոր խորհրդատվություն ու ռեսուրսներ։ ՏՓԳ-ները 
կարևոր դեր են խաղում հետազոտություններն ու մշակումները 
առևտրային արտադրանքի վերածելու գործում։  
 
Տարբեր համալսարաններում ՏՓԳ-ների գործառույթները կարող են 
տարբեր լինել։ Սակայն բոլոր ՏՓԳ-ներին էլ բնորոշ են ստորև 
ներկայացված հիմնական ընդհանուր գործընթացները:  
 
Գյուտի բացահայտում  
Տեխնոլոգիայի փոխանցման գործընթացը սկսվում է, երբ գյուտարարը, 
գյուտի բացահայտման պաշտոնական ընթացակարգով, համալսարանի 
ՏՓԳ-ին տրամադրում է իր գյուտը/տեխնոլոգիան։ Այդուհետ ՏՓԳ-ն 
սովորաբար նախնական գնահատում է կատարում՝ որոշելու համար, թե 
դա ի՛նչ արտադրանք է, արտոնագրման ենթակա է, թե ոչ, և թե որո՛նք են 
դրա առևտրային ներուժը և ֆինանսավորման անհրաժեշտ չափը։ Սա 
նաև համալսարանին կարևոր հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու 
համապատասխան համագյուտարարներին՝ օգնելու համար մեղմացնելու 
արտոնագրի հնարավոր զրոյացման ռիսկը, որը կարող է առաջանալ բոլոր 
համագյուտարարներին չներառելու հետևանքով։ Համալսարանի ՏՓԳ-ն 
կարևոր դեր է խաղում նաև համալսարանին առնչվող 
համագյուտարարների միջև սեփականության իրավունքին վերաբերող 
վեճերի լուծման մեջ։ Եվ վերջապես՝ ՏՓԳ-ն կարող է պարզել, թե արդյո՞ք 
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արդեն չկան հեռանկարային առևտրային գործընկերներ, որ 
հետաքրքրված են տվյալ տեխնոլոգիայով։ 
 
Գնահատում 
Գնահատման ընթացքում ՏՓԳ-ն վերանայում է բացահայտված 
տեխնոլոգիան և վերլուծում դրա համար շուկայի պատրաստվածությունն 
ու ներուժը։ Գնահատումը նաև որոշում է, թե գյուտարարները (և ՏՓԳ-ն) 
առևտրայնացման ո՛ր ուղին պիտի ընտրեն՝ լիցենզավորման պայմանագրի 
կնքո՞ւմը, թե սկսնակ ընկերության հիմնումը։ Գնահատմանը զուգահեռ 
ՏՓԳ-ն նաև ավելի մանրակրկիտ որոնում է կատարում՝ նույն գյուտի 
արդեն առկա արտոնագիր (prior art) հայտնաբերելու նպատակով։  
 
Մտավոր սեփականության պաշտպանություն 
Թեև ոչ բոլոր ընկերություններն են պահանջում, որ նախքան նրանց հետ 
համագործակցելը համալսարաններն արտոնագրեն իրենց գյուտերը, 
սակայն սա անելը վստահաբար շահավետ է լիցենզավորման գործարքներ 
կնքելիս, քանի որ հստակ պատկերացում է տալիս լիցենզավորվող 
տեխնոլոգիայի կիրառման ոլորտի վերաբերյալ։ Մտավոր 
սեփականությունն առավել հանգամանալից ներկայացված է 3-րդ՝ 
«Մտավոր սեփականության պաշտպանության հիմունքներ» թեմայում։  
 
Լիզենցավորվողի հայտնաբերում (կամ ստեղծում) 
Գյուտի բնույթից, շուկայական միտումներից, ֆինանսավորման 
առկայությունից և արտաքին ընկերությունների հետաքրքրությունից 
կախված՝ կա տեխնոլոգիան շուկա հասցնելու համար առևտրայնացման 
երկու ուղի՝ գոյություն ունեցող ընկերության հետ համագործակցության 
հաստատում (լիցենզավորման պայմանագրով կամ այլ տիպի 
համագործակցությամբ) և սկսնակ ընկերության հիմնում։ Առաջին 
դեպքում ՏՓԳ-ն կամ գիտնականը համատեղ աշխատանքի համար պիտի 
գտնի հավանական լիցենզավորվողների/գործընկերների։ Իսկ եթե ավելի 
արդյունավետ ուղի համարվի համալսարանից ծնված սկսնակ 
ընկերության հիմնումը, ՏՓԳ-ն կարող է օգնել պլանավորման և 
ֆինանսավորում գտնելու մեջ։  
 
Բանակցություններ 
Արտաքին ընկերությունների հետ գործարքի բանակցություններ վարելիս 
ՏՓԳ-ն հաշվի է առնում հետևյալ գործոնները. 

• գյուտարարի ստեղծած տեխնոլոգիայի առաջացրած ենթադրելի 
ռիսկը, 

• մշակման ընթացիկ փուլը, 
• հետագա մշակման ու առևտրայնացման գնահատված արժեքը, 
• հավանական շուկայի ու շահույթի չափերը, 
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• արտոնագրի հավակնումների հիմնավորվածությունը (և թե արդյոք 
արտոնագիր տրվել է), 

• գյուտի համար իրականացված հետազոտության ու մշակման 
(ՀևՄ, R&D) գնահատված արժեքը, 

• լիցենզավորման պայմանագրի կիրառման ոլորտը։ 
 
Ստորև ներկայացված է առևտրայնացման ընդհանրացված մի 
գործընթաց, որը ցույց է տալիս այն գլխավոր քայլերը, որ կատարվում են 
համալսարանական հետազոտությունից մինչև տեխնոլոգիան մի նոր կամ 
գոյություն ունեցող ընկերության փոխանցելը։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Այս գործընթացը տարբեր հաստատություններում կարող է զգալի 
տարբերություններ ունենալ։ 
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Տեխնոլոգիաների փոխանցման հայաստանյան դաշտը [16] 
 
Հայաստանը փոքր երկիր է՝ ՀևՄ-ի և նորարարության համար փոքր 
բյուջեով և տեխնոլոգիաների փոխանցման համեմատաբար երիտասարդ 
(2013 թ. հիմնված) ենթակառուցվածքներով, որոնց զարգացմանը թափ 
տրվեց 2018-ին մասնավոր ոլորտի խթանմամբ։ Հայաստանյան 
նորարարական համակարգը հատվածավորված է, մեծապես կախված է 
արտաքին ֆինանսավորումից և ունի ակադեմիական շրջանակի ու 
բիզնեսների միջև թույլ կապեր։  
 
«Գիտությունից դեպի շուկա» աջակցման ներմիավորված համակարգը ոչ 
միջկապակցված է, ոչ էլ ամբողջական։ Այն մի քանի դեպքը, որ սպասված 
արդյունք են բերել, հիմնված են եղել անձնական կապերի և ոչ 
պաշտոնական ցանցի վրա։ Տեխնոլոգիաների փոխանցման գրասենյակը 
հիմնվել է 2013-ին ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտում՝ կիրառական մշակումների, նորարարության և 
շուկայամետ գործունեության զարգացման նպատակով, բայց չունի 
ռեսուրսներ ու համապատասխան վերապատրաստումներով 
աջակցություն անձնակազմի համար։ Կա նաև 2002-ին ստեղծված 
հայկական Technology Transfer Association (TTA) ՀԿ-ն, որ 
տեխնոլոգիաների փոխանցումներին նպաստում է գլխավորապես 
տեղեկատվությամբ ու գործընկերներին իրար կապելով։  
 
Քանի որ ակադեմիական տեխնոլոգիայի փոխանցման էկոհամակարգը 
լավ հաստատված չէ Հայաստանում, գիտնականները ներկայում իրենց 
գյուտերն ու տեխնոլոգիաները առևտրայնացնում են սեփական 
ճանապարհներով։  
 
Սակայն ՀՀ կառավարությունը հայտնել է Հայաստանը 
բարձրտեխնոլոգիական ու արդյունաբերական երկիր դարձնելու իր 
մտադրության մասին՝ ընդգծելով, որ արտասահմանյան ներդրումների 
արագացումը պահանջում է մտավոր սեփականության իրավունքների 
պաշտպանության բարելավում (ՀՀ կառավարություն, 2019)։ 
Տեխնոլոգիաների փոխանցումն ու մտավոր գործունեության 
արդյունքները համարվում են արտասահմանյան ֆինանսավորում 
ներգրավելու կարևոր միջոցներ։ Հետևաբար, կառավարությունը որպես 
առաջնահերթություն է սահմանել մտավոր սեփականության 
իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող իրավական 
կարգավորումների բարելավումը, ինչպես նաև պաշտպանության 
մեխանիզմների մշակումը։ 
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Թեմա 3. Մտավոր սեփականության պաշտպանության 
հիմունքներ 
 
Վերջնարդյունքներ 
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան. 

1. տարբերակել՝ ինչը կարող է արտոնագրվել, և դասակարգել 
մտավոր սեփականությունը 

2. տարբերակել մտավոր սեփականությունը պաշտպանելու տարբեր 
մեխանիզմներ 

3. որոնել առկա արտոնագրերի և տվյալների բազաներ 
 
 

Ներածություն [17-21] 
 
Մտավոր սեփականությունը իր տարբեր իրավական ձևերով, ինչպիսիք են 
արտոնագրերը, ապրանքանիշերը, հեղինակային իրավունքը և 
առևտրային գաղտնիքը, գիտելիքահեն տնտեսության հիմնաքարն է: 
Մտավոր սեփականությունը աջակցում է բիզնեսին և հզորացնում այն, 
խթանում է նորարարությունը, առաջ է մղում գիտությունը և 
հնարավորություն է տալիս տեխնոլոգիաների արդյունավետ ու արագ 
տեղաշարժին աշխարհով մեկ: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ոչ 
նյութական արժեքները ավելի լավ են վաճառվում՝ դառնալով 
համաշխարհային տնտեսության առանցքը։ 

Մտավոր սեփականությունը ընկերությունների համար կարևոր արժեք է 
ստեղծում, որն օգնում է հաջողության հասնելու մրցակցային շուկաներում։ 
Շատ կարևոր է մտավոր սեփականության և նորարարության վրա 
հիմնված առևտրային ցանցային տնտեսության արագացված 
զարգացման միջև կապը:  
 
Սա հստակ ձևակերպված է Մտավոր սեփականության համաշխարհային 
կազմակերպության (ՄՍՀԿ/WIPO) Զարգացման օրակարգում։ ՄՍՀԿ-ն 
Միավորված ազգերի կազմակերպությանը պատկանող 
մասնագիտացված գործակալություն է, որն ունի համաշխարհային 
մանդատ և առաքելություն։ 
 
Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ  խթանել և պաշտպանել մտավոր սեփականությունը: 
Կան մի քանի համոզիչ պատճառներ. նախ՝ մարդկության առաջընթացն ու 
բարեկեցությունը հիմնված են տեխնոլոգիայի և մշակույթի ոլորտներում 
նորը  ստեղծելու մտավոր կարողության վրա: Երկրորդ՝ նոր 
ստեղծագործությունների իրավական պաշտպանությունը խթանում է 
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լրացուցիչ ռեսուրսների ընդլայումը հետագա նորարարության համար: 
Երրորդ՝ մտավոր սեփականության խթանումն ու պաշտպանությունը 
նպաստում են տնտեսական աճին, ստեղծում են նոր աշխատատեղեր ու 
արդյունաբերության նոր ճյուղեր, բարձրացնում են կյանքի որակը: 
Մտավոր սեփականության արդյունավետ և հուսալի համակարգը կարող է 
օգնել բոլոր երկրներին իրացնելու մտավոր սեփականության ներուժը՝ 
նպաստելով տնտեսական զարգացմանը և սոցիալական ու մշակութային 
բարեկեցությանը։ Մտավոր սեփականության համակարգն օգնում է 
նորարարների և հանրության շահերի միջև հավասարակշռության 
ձեռքբերմանը՝ ապահովելով միջավայր, որտեղ ստեղծագործությունն ու 
գյուտը կարող են ծաղկել՝ ի շահ բոլորի։ 
 
Հետևաբար, մտավոր սեփականության արդյունավետ համակարգը 
Հայաստանի համար կարող է վճռորոշ ռեսուրս դառնալ 21−րդ դարի 
համաշխարհային ցանցային, գիտելիքահեն, նորարարության վրա 
հիմնված տնտեսության կայուն զարգացման համար: Մտավոր 
սեփականության վրա հիմնված տնտեսությամբ Հայաստանը 
համաշխարհային շուկայում կարող է ունենալ ավելի լայն 
տարածաշրջանային ինտեգրում, ինչպես նաև մարդկային կապիտալի 
զարգացում և զբաղվածության ընդլայնում։ 
 
Նորարարության ու տեխնոլոգիաների շնորհիվ Հայաստանը կարող է 
դուրս է գալ մեկուսացումից, փակ սահմանների արդյունքում առաջացած 
սահմանափակումներից,  ընդլայնի տնտեսական հնարավորությունները, 
ներգրավվի իր քաղաքացիներին, զարգացնի և կիրառի ստեղծագործ 
մարդկային կապիտալը, ստեղծի համաշխարհային ցանցեր, ձեռք բերի 
գործընկերներ ու խթանի տնտեսական զարգացումը։ 
 

Արդյունքում զարկ կտանք բազմաշերտ, ամուր, ցանցային և 
միջազգայնորեն մրցունակ նորարարական արդյունաբերության խմբի 
զարգացմանը, որը կխթանի և կարագացնի կայուն աճը, տնտեսական 
զարգացումը և զբաղվածությունը Հայաստանում: Ավելին, այսպիսի 
ինտեգրմամբ  Հայաստանին ձեռք կբերի համաշխարհային կապեր, որոնք 
հնարավորություն կտան արդյունավետ առաջ շարժվելու, բանակցելու և 
բիզնես վարելու համաշխարհային նորարարական շուկայում։ 
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Մտավոր սեփականության համակարգը և օրենսդրական դաշտը 
[22,23] Հայաստանում 
 
Մտավոր սեփականության օրենքը Հայաստանում ուղղակիորեն 
աջակցվում է Սահմանադրությամբ, որը նախատեսված է մտավոր 
սեփականության իրավունքի բոլոր ձևերի համար։  Հայաստանը մտավոր 
սեփականության օրենքները  մշակել է՝  մոտարկելով ազգային օրենքները 
և հիմնվելով միջազգային չափանիշերի վրա: Բացառությամբ մի քանիսի՝ 
Հայաստանը վավերացրել է ոլորտում գործող միջազգային 
պայմանագրերը։ Հայաստանի կողմից ստորագրված մտավոր 
սեփականության մասին ներպետական օրենքների և միջազգային 
պայմանագրերի ցանկը ներկայացված է Հավելված 1−ում: 
 

Հայաստանում մտավոր սեփականությունը (արտոնագրեր, 
ապրանքանիշեր, օգտակար մոդելներ, արդյունաբերական նմուշներ) 
գրանցելու համար պատասխանատու պետական մարմինը ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության 
գործակալությունն (AIPA) է: Վերջինս պատասխանատու է մտավոր 
սեփականության իրավունքների վերաբերյալ համապատասխան 
քաղաքականության իրականացման, Հայաստանի արդյունաբերական 
սեփականության տվյալների բազաների թարմացման և Մտավոր 
սեփականության պաշտոնական տեղեկագրի հրապարակման համար:  

Ինչ վերաբերում է հեղինակային կամ հարակից իրավունքներին, ապա 
Հայաստանում գրանցումը պարտադիր չէ, այսինքն՝ Հայաստանում 
հեղինակային կամ հարակից իրավունքների գրանցման հատուկ 
ընթացակարգ չկա։ 

 
Մտավոր սեփականություն. ներածություն [24] 
 
Մտավոր սեփականությունը վերաբերում է մտքի 
ստեղծագործություններին, ինչպիսիք են գյուտերը, գրական և 
գեղարվեստական գործերը, խորհրդանիշերը, անունները և պատկերները, 
որոնք օգտագործվում են առևտրի մեջ: Մտավոր սեփականությունը 
պաշտպանված է օրենքով (արտոնագրեր, հեղինակային իրավունք և 
ապրանքանիշեր), որը մարդկանց ճանաչում կամ ֆինանսական օգուտ է 
բերում իր ստեղծած արժեքի շնորհիվ: Նորարարների շահերի և ավելի լայն 
հանրային շահերի միջև հավասարակշռություն հաստատելով՝ մտավոր 
սեփականության համակարգը նպատակ ունի  ստեղծելու այնպիսի 
միջավայր, որտեղ կարող են ծաղկել ստեղծագործարարությունն ու 
նորարարությունը։ 
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Արտոնագրեր. ներածություն 
 
Ինչ է արտոնագիրը 
Արտոնագիրը բացառիկ իրավունք է, որը տրվում է ապրանք կամ 
գործընթաց ներկայացնող այնպիսի գյուտի համար, որը որևէ բան անելու 
նոր եղանակ կամ խնդրի տեխնիկական նոր լուծում է առաջարկում: 
Արտոնագիր ստանալու համար գյուտի վերաբերյալ տեխնիկական 
տեղեկությունը պետք է արտոնագրի հայտի միջոցով ներկայացվի 
հանրությանը: 
 
Ինչպիսի պաշտպանություն է տրամադրում արտոնագիրը 
Սկզբունքորեն, արտոնագրի սեփականատերը բացառիկ իրավունք ունի 
կանխելու կամ դադարեցնելու ուրիշների կողմից արտոնագրված գյուտի 
առևտրային շահագործումը: Այլ կերպ ասած՝ արտոնագրային 
պաշտպանությունը նշանակում է, որ գյուտը չի կարող օգտագործվել, 
տարածվել, ներմուծվել կամ վաճառվել ուրիշների կողմից՝ առանց 
արտոնագրի սեփականատիրոջ համաձայնության: 
 
Արդյոք արտոնագիրը վավերական է ցանկացած  երկրում 
Արտոնագրերը տարածքային իրավունքներ են: Ընդհանուր առմամբ, 
բացառիկ իրավունքները կիրառելի են միայն այն երկրում կամ 
տարածաշրջանում, որտեղ արտոնագիրը ներկայացվել և հաստատվել է 
այդ երկրի կամ տարածաշրջանի օրենսդրությանը համապատասխան: 
 
Որքան է արտոնագրի վավերականության ժամկետը 
Պաշտպանությունը տրամադրվում է սահմանափակ ժամկետով, 
սովորաբար հայտի ներկայացման օրվանից 20 տարվա կտրվածքով։ 
 
Ինչպես են պաշտպանվում արտոնագրի իրավունքները 
Արտոնագրի իրավունքները սովորաբար պաշտպանվում են 
դատարանում` արտոնագրի սեփականատիրոջ նախաձեռնությամբ: Շատ 
դեպքերում դատարանն իրավասու է դադարեցնելու արտոնագրերի 
խախտման գործընթացը: Սակայն արտոնագրի սեփականատերն է 
հիմնական պատասխանատուն արտոնագրի կիրառման 
մշտադիտարկման, խախտողների բացահայտման և դրա դեմ 
գործողությունների իրականացման համար։ 
 
Ինչ է նշանակում «արտոնագրի լիցենզավորում», և ինչու է դա արվում 
Արտոնագրի լիցենզավորումը նշանակում է, որ արտոնագրի 
սեփականատերը մեկ այլ անհատի/կազմակերպության թույլ է տալիս 
արտոնագրված գյուտը օգտագործել կամ վաճառել: Դա տեղի է ունենում 
փոխհամաձայնեցված պայմաններով: Օրինակ՝ կարևոր է սահմանել 
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օգտագործման համար լիցենզիան ստացող անձի կողմից լիցենզավորողին 
տրամադրվելիք վճարի չափը և տեսակը, օգտագործման նպատակը և 
տեղը, ինչպես նաև օգտագործման ժամկետը: 
 
Արտոնագրի սեփականատերը կարող է լիցենզիա տրամադրել երրորդ 
կողմին տարբեր պատճառներով: Օրինակ՝ անհրաժեշտ արտադրական 
հնարավորություններ չունենալու պատճառով կարող է որոշում կայացնել 
թույլատրելու ուրիշներին կիրառել և վաճառել գույտը՝ դրա դիմաց 
ստանալով  «ռոյալթի»: Որպես այլընտրանք՝ արտոնագրի 
սեփականատերը կարող է արտադրական հնարավորություններ ունենալ, 
բայց դրանք կարող են բավականաչափ մեծ չլինել շուկայի պահանջարկը 
բավարարելու համար: Այս դեպքում արտոնագրի սեփականատերը կարող 
է շահագրգռված լինել արտոնագիրն այլ արտադրողի տրամադրելու՝ 
եկամուտների այլ աղբյուրից օգտվելու համար: Մյուս հնարավոր 
իրավիճակն այն է, երբ արտոնագրի սեփականատերը ցանկանում է 
կենտրոնանալ մեկ աշխարհագրական շուկայի վրա և արտոնագիրը 
տրամադրել/լինցենզավորել մեկ այլ անհատի/կազմակերպության, որը 
հետաքրքրված է այդ աշխարհագրական շուկայով: Լիցենզավորման 
համաձայնագրի կնքումը կարող է նպաստել փոխշահավետ գործարար 
հարաբերությունների զարգացմանը: Այս դեպքերում արտոնագրողը 
շարունակում է ունենալ սեփականության իրավունքներ արտոնագրված 
գյուտի նկատմամբ՝ ի տարբերություն արտոնագիրը ուրիշին վաճառելու 
կամ փոխանցելու, երբ արտոնագրի նկատմամբ բոլոր իրավունքներից 
ստիպված է հրաժարվել: 
 
Որոնք են արտոնագիր ստանալու պայմանները 
Արտոնագիր ստանալու բազմաթիվ պայմաններ կան, որոնք պետք է 
պահպանվեն։ Այդ պայմանները ներառող սպառիչ, համընդհանուր 
կիրառելի ցուցակ դժվար է կազմել, սակայն որոշ հիմնական պայմաններ 
ներկայացված են ստորև. 
• Գյուտը պետք է նորության տարր պարունակի։ Սա նշանակում է, որ 

այն պետք է ունենա նոր բնութագիր/բնութագրեր, որը հայտնի չէ  
տեխնիակական տվյալ ոլորտում առկա գիտելիքների շտեմարանում: 
Գիտելիքի առկա այդ շտեմարանը կոչվում է  «տեխնիկայի 
մակարդակ» (Prior Art): 

• Գյուտը պետք է ներառի «գյուտարարական քայլ» կամ «չլինի 
պարզորոշ»: Սա նշանակում է, որ այն չի կարող բացահայտվել 
տեխնիկական ոլորտում միջին հմտություն ունեցող անձի կողմից։ 

• Գյուտը պետք է ունենա արդյունաբերական կիրառություն: Այն 
պետք է հնարավոր լինի օգտագործել արդյունաբերական կամ 
բիզնես նպատակների համար: 
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• Այն պետք է լինի «արտոնագրաունակ»՝ համաձայն օրենքի: Շատ 
երկրներում գիտական տեսությունները, գեղագիտական 
ստեղծագործությունները, մաթեմատիկական մեթոդները, բույսերի 
կամ կենդանիների տեսակները, բնական նյութերի 
հայտնագործությունները, առևտրային մեթոդները, բուժական 
մեթոդները (ի տարբերություն բժշկական արտադրանքի) կամ 
համակարգչային ծրագրերը սովորաբար արտոնագրման ենթակա 
չեն: 

• Հայտում գյուտը պետք է բավականաչափ հստակ և ամբողջական 
նկարագրված լինի, որպեսզի հնարավոր լինի այն կրկնօրինակել 
համապատասխան տեխնիկական ոլորտում բավարար հմտություն 
ունեցող այլ անձի կողմից: 

 
Ով է տրամադրում արտոնագրեր 
Արտոնագիրը տրվում է Արտոնագրային ազգային գրասենյակի կողմից 
(օրինակ՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Մտավոր սեփականության 
գործակալությունը) կամ տարածաշրջանային գրասենյակի կողմից, որը 
գործում է մի շարք երկրների համար։ 
 
Ներկայումս գործում են հետևյալ տարածքային արտոնագրային 
գրասենյակները. 
• Աֆրիկյան Մտավոր սեփականության կազմակերպություն (OAPI) 
• Աֆրիկյան տարածաշրջանային Մտավոր սեփականության 

կազմակերպություն (ARIPO) 
• Եվրասիական արտոնագրային կազմակերպություն (EAPO) 
• Եվրոպական արտոնագրային գրասենյակ (EPO) 
• Արաբական ծոցի երկրների համագործակցության խորհրդի 

արտոնագրային գրասենյակ (GCC Patent Office) 
 
Ըստ այս տարածաշրջանային համակարգերի՝ հայտատուն գյուտի 
արտոնագիր ստանալու համար հայտ է ներկայացնում տվյալ 
տարածաշրջանի կազմակերպության մեկ կամ մի քանի անդամ 
պետություններում: Տարածաշրջանային գրասենյակն ընդունում է 
արտոնագրային հայտերը, որոնք նման են ազգային հայտերին, կամ 
տրամադրում է արտոնագրեր, եթե տարածաշրջանային արտոնագրի 
տրամադրման բոլոր չափանիշերը բավարարված են: Ներկայումս 
գոյություն չունի արտոնագրերի տրամադրման համընդհանուր, 
միջազգային համակարգ։ 
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Արդյոք անհրաժեշտ է արտոնագրային հավատարմատար/գործակալ՝ 
արտոնագրային հայտ պատրաստելու և ներկայացնելու համար 
Սովորաբար դիմորդները իրենք են պատրաստում և ներկայացնում իրենց 
արտոնագրային հայտերը՝ առանց արտոնագրային հավատարմատարի 
օգնության: Սակայն, հաշվի առնելով արտոնագրային փաստաթղթերի 
բարդությունը և պահանջվող իրավական հմտությունները, ինչպիսին է 
հայցադիմումը կազմելը, առավել նպատակահարմար է արտոնագրային 
հայտը կազմելիս դիմել արտոնագրային հավատարմատարի/գործակալի 
իրավաբանական օգնությանը: 
 
Ավելին, շատ երկրների օրենսդրությունը պահանջում է, որ դիմորդը, որի 
բնակության վայրը կամ գործունեության հիմնական վայրը երկրից դուրս է, 
ներկայացվի տվյալ երկրում որակավորված փաստաբանի կամ գործակալի 
կողմից, որը բնակվում և աշխատում է այդ երկրում։ Որակավորված 
փաստաբանների և գործակալների մասին տեղեկություն կարելի է 
ստանալ Մտավոր սեփականության ազգային և տարածաշրջանային 
գրասենյակներից: 
 
Ինչ արժե գյուտի արտոնագրումը 
Ծախսերը զգալիորեն տարբերվում են տարբեր երկրներում, անգամ կարող 
են տարբեր լինել երկրի ներսում՝ ըստ տարածաշրջանի: Վճարի 
վերաբերյալ տվյալներ կարելի է ստանալ համապատասխան ազգային կամ 
տարածքային արտոնագրային գրասենյակից: Անհրաժեշտության 
դեպքում դիտարկի՛ր ազգային և տարածաշրջանային մտավոր 
սեփականության գրասենյակների ցանկը: 

Գյուտի արտոնագրման արժեքը կախված է գյուտի բնույթից, 
բարդությունից, արտոնագրային հավատարմատարի վճարներից, հայտի 
տևողությունից և արտոնագրային գրասենյակի կողմից փորձաքննության 
ընթացքում բարձրացված հնարավոր առարկություններից: Որոշ երկրներ 
զեղչեր են տրամադրում փոքր և միջին ձեռնարկություններին և առցանց 
դիմումը ներկայացնող դիմորդներին, իսկ հավելյալ վճարի դեպքում 
փորձաքննության գործընթացն արագացվում է: Բացի այդ՝ 
արտոնագրային գրասենյակի կողմից արտոնագիրը շնորհվելուց հետո 
վերջինիս վավերականությունը պահպանելու համար տարեկան 
կտրվածքով գանձվում են պահպանման կամ երկարացման վճարներ։ 

Եթե որոշես արտասահմանում արտոնագրել քո գյուտը, պետք է լրացուցիչ 
վճարումներ կատարես, որը կներառի համապատասխան պաշտոնական 
փաստաթղթերի վճարները տվյալ երկրի համար, թարգմանության 
ծախսերը և տեղական արտոնագրային գործակալներին վճարելու 
գումարը, որը շատ երկրներում պահանջվում է օտարերկրյա 
հայտատուների դեպքում: 
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Ինչպես կարելի է համաշխարհային արտոնագրեր ստանալ 
Ներկայումս հնարավոր չէ համընդհանուր «համաշխարհային 
արտոնագիր» կամ «միջազգային արտոնագիր» ստանալ: Արտոնագրերը 
տարածքային իրավունքներ են: Ընդհանրապես, արտոնագրի համար 
հայտը պետք է ներկայացվի, և արտոնագիրը տրվի ու ուժի մեջ մտնի այն 
երկրում, որտեղ դիմել ես արտոնագրային պաշտպանության՝ այդ երկրի 
օրենսդրությանը համապատասխան: Հետևաբար, մի քանի երկրներում 
արտոնագրեր ստանալու համար ազգային արտոնագրային հայտ պետք է 
ներկայացնես յուրաքանչյուր երկրի համապատասխան ազգային 
արտոնագրային գրասենյակ: 

Որոշ տարածաշրջաններում արտոնագրային տարածքային գրասենյակը, 
օրինակ՝ Եվրոպական արտոնագրային գրասենյակը և Աֆրիկյան 
տարածաշրջանային Մտավոր սեփականության կազմակերպությունը 
ընդունում են արտոնագրերի տարածաշրջանային հայտեր կամ 
տրամադրում են արտոնագրեր: Սա նշանակում է, որ որոշ 
տարածաշրջաններում կարող ես տարածաշրջանային արտոնագիր 
ստանալ արտոնագրային տարածքային գրասենյակից, որն ուժի մեջ է նրա 
անդամ որոշ կամ բոլոր երկրներում: 

Եթե ցանկանում ես արտոնագիր ձեռք բերել աշխարհի մի շարք 
երկրներում, պետք է Մտավոր սեփականության համաշխարհային 
կազմակերպության կողմից կառավարվող Արտոնագրային 
համագործակցության պայմանագրի (PCT) համաձայն միջազգային հայտ 
ներկայացնես: Արտոնագրային համագործակցության պայմանագրի 
անդամ պետության (պայմանագիրը կնքող պետության) կացության 
իրավունք ունեցող անձինք և քաղաքացիները կարող են միջազգային 
հայտ ներկայացնել, որն ունի ազգային արտոնագրային հայտի (և 
արտոնագրային որոշ տարածաշրջանային հայտերի) նույն 
իրավասությունը Արտոնագրային համագործակցության պայմանագրի 
որոշ կամ բոլոր պետություններում: Որոշ դեպքերում սա ավելի 
նպատակահարմար է, քան յուրաքանչյուր երկրում անհատական հայտ 
ներկայացնելը։ 
Գործնական ինչ քայլեր են անհրաժեշտ արտոնագիր ստանալու համար 
Արտոնագիր ստանալու առաջին քայլը արտոնագրային հայտ 
ներկայացնելն է: Արտոնագիր տրամադրող տարբեր գրասենյակներ հայտի 
լրացման տարբեր ձև են պահանջում: Որոշ գրասենյակներում հնարավոր է 
արտոնագրային հայտը առցանց ներկայացնել: 

Արտոնագրային հայտը պետք է ներառի գյուտի անվանումը և 
տեխնիկական ոլորտը, ինչպես նաև պարզ և մանրամասն ներկայացված 
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նախապատմությունը և նկարագրությունը, որպեսզի այդ ոլորտում միջին 
հմտություններ ունեցող անձը կարողանա օգտագործել կամ վերարտադրել 
այն: Նման նկարագրությունները սովորաբար պարունակում են նկարներ 
ու գծապատկերներ՝ գյուտն ավելի լավ նկարագրելու համար, և 
անոտացիա, որը գյուտի հակիրճ գրավոր ամփոփումն է:  Արտոնագրային 
հայտի «Պահանջներ» մասում նաև անհրաժեշտ է հստակ և հակիրճ 
սահմանել այն խնդիրը, որի համար արտոնագրային պաշտպանություն ես 
ակնկալում: 

Բացի այդ, կախված արտոնագրերի մասին գործող օրենքից, 
արտոնագրային գրասենյակ տարբեր տեսակի հաշվետվություններ, 
հայտարարագրեր կամ օժանդակ փաստաթղթեր ներկայացնելու 
անհրաժեշտություն կարող է լինել: Հաշվի առնելով այս բարդությունները՝ 
խորհուրդ է տրվում արտոնագրային հայտ պատրաստելու համար 
խորհրդակցել արտոնագրային հավատարմատարի հետ: 

Կարող եմ արտոնագիր ստանալ և գաղտնի պահել իմ գյուտը 
Ո՛չ: Արտոնագրերը տրվում են արտոնագրային գրասենյակների կողմից՝ 
պայմանով, որ գյուտը պետք է ամբողջովին բացահայտվի։ Արտոնագրի 
հաստատումից հետո գյուտի մանրամասները հրապարակվում և 
հասանելի են դառնում հանրությանը: 

Հարկ է նշել, որ հրապարակումը կարող է տեղի ունենալ արտոնագրի 
հաստատման գործընթացի տարբեր փուլերում։ Որոշ երկրներում 
արտոնագրային փաստաթուղթը հրապարակվում է արտոնագիրը 
տրամադրելուց հետո միայն: Այլ երկրներում արտոնագրային հայտերը 
հրապարակվում են հայտը լրացնելու օրվանից կամ եթե 
առաջնահերթություն է պահանջվել, առաջնահերթության ամսաթվից 18 
ամիս անց (մանրամասների համար տե՛ս ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության մտավոր սեփականության գործակալությունը): 

Կարելի է արդյոք գյուտի մանրամասները քննարկել հնարավոր 
ներդրողի հետ նախքան արտոնագրային հայտ ներկայացնելը 
Անհրաժեշտ է արտոնագրային հայտը ներկայացնել նախքան գյուտի 
մանրամասները հրապարակելը: Ընդհանուր առմամբ, ցանկացած գյուտ, 
որը հրապարակվում է մինչև հայտի  ներկայացումը, համարվում է 
նախատիպը ունեցող գյուտ («տեխնիկայի մակարդակ» (Prior Art)): Թեև 
«տեխնիկայի մակարդակ» եզրույթի սահմանումը միջազգային 
մակարդակում տարբեր է, շատ երկրներում այն վերաբերում է աշխարհի 
ցանկացած կետում գրավոր կամ բանավոր հրապարակման միջոցով 
հանրությանը հասանելի որևէ տեղեկության, որը հասանելի է դարձել 
նախքան հայտը ներկայացնելը։  
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Հաշվի առնելով «տեխնիկայի մակարդակ» սահմանումը՝ նախքան 
արտոնագրային հայտը ներկայացնելը հայտատուի կողմից գյուտի 
հրապարակային բացահայտումը կխանգարի այդ գյուտի համար վավեր 
արտոնագիր ստանալուն, քանի որ գյուտը չի համապատասխանի 
նորության պահանջին։ Սակայն որոշ երկրներ թույլատրում են արտոնյալ 
ժամանակաշրջան (6−12 ամիս), որը պաշտպանում է դիմորդներին, ովքեր  
հանրայնացրել են գյուտը մինչ արտոնագրման հայտը: Ավելին, նորության 
չափանիշերը կարող են տարբեր կերպ մեկնաբանվել՝ կախված գործող 
օրենսդրությունից: 
 
Եթե գյուտի բացահայտումն անխուսափելի է արտոնագրային հայտը 
ներկայացնելուց առաջ, օրինակ՝ պետք է հնարավոր ներդրողին կամ 
բիզնես գործընկերոջը ներկայացնել, ապա դա պետք է ուղեկցվի 
գաղտնիության համաձայնագրով: Հիշի՛ր, որ արտոնագրային 
պաշտպանության համար ժամկետից շուտ դիմելը օգտակար կլինի գյուտի 
առևտրայնացման համար ֆինանսական աջակցություն փնտրելիս: 
 
Արտոնագրերը արդյոք համապատասխանում են իմ բիզնեսին 
Թեև ոչ բոլոր ձեռնարկություններն ունեն արտոնագրված գյուտեր, սխալ է 
կարծելը, որ արտոնագրերը վերաբերում են միայն ֆիզիկական կամ 
քիմիական բարդ գործընթացներին, ապրանքներին, կամ որ դրանք 
կարևոր են միայն խոշոր կազմակերպությունների համար: Արտոնագրեր 
կարելի է ձեռք բերել տեխնոլոգիայի ցանկացած բնագավառում՝ սկսած 
թղթի սեղմակներից մինչև համակարգիչներ: 
 
Արտոնագրերի մասին մտածելիս մարդիկ հաճախ պատկերացնում են 
գիտական նվաճումներ, օրինակ՝ Էդիսոնի էլեկտրական լամպը, կամ խոշոր 
կազմակերպություններ, որոնք ներդրումներ են կատարում 
հետազոտության և մշակման (R&D) մեջ: Սակայն արտոնագրերի մեծ 
մասը տրվում է ոչ թե բեկումնային գիտական հայտնագործությունների, այլ 
այն գյուտերի համար, որոնց բարելավում են եղած գյուտերը: Օրինակ՝ 
որևէ արտադրանքի երկրորդ կամ երրորդ սերնդի կամ ավելի 
ծախսարդյունավետ կամ արդյունավետ գործընթացի համար։ 
 
Որոշ երկրներ աճող նորարարությունների պաշտպանության համար 
հատուկ իրավական դրույթներ ունեն: Դրանք կոչվում են օգտակար 
մոդելներ, որոնք ավելի կարճատև են, քան արտոնագրերը, և ձեռք բերելն 
ավելի հեշտ է: 
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Ինչու է անհրաժեշտ արտոնագրել գյուտերը 
• Բացառիկ իրավունքներ. արտոնագիրը հայտի ներկայացման 

օրվանից քսան տարվա ընթացքում ուրիշների կողմից գյուտի 
առևտրային շահագործումը կանխելու կամ դադարեցնելու բացառիկ 
իրավունք է տալիս։ 

• Ներդրումների վերադարձ. նորարարական ապրանքներ մշակելու 
նպատակով ծախսված զգալի գումարի և ժամանակի դիմաց 
արտոնագրային բացառիկ իրավունքով դու հնարավորություն ունես 
շուկայում հաստատվել որպես հիմնական խաղացող և ավելի բարձր 
եկամուտ ստանալ։  

• Գյուտը լիցենզավորելու կամ վաճառելու հնարավորություն. եթե 
չցանկանաս ինքդ շահագործել արտոնագիրը, կարող ես այն 
վաճառել կամ արտոնագրված գյուտի առևտրայնացման լիցենզիան 
տրամադրել  մեկ այլ ձեռնարկության, որն այնուհետև կարող է 
եկամտի աղբյուր դառնալ քո ընկերության համար: 

• Բանակցային հնարավորությունների մեծացում. քո ընկերության 
արտոնագրերի թղթապանակը կբարելավի սակարկելու դիրքերը, 
եթե քո ընկերությունը լիցենզավորման պայմանագրի միջոցով այլ 
ձեռնարկության արտոնագրերն օգտագործելու իրավունքներ ձեռք 
բերելու գործընթացում է։ Այսինքն՝ քո արտոնագրերը կարող են այլ 
ձեռնարկության համար զգալի հետաքրքրություն ներկայացնել, ում 
հետ բանակցում ես, և խաչաձև լիցենզավորան 
պայմանավորվածություն կնքելու հնարավորություն տալ, ինչը 
նշանակում է, որ երկու ձեռնարկությունները համաձայնում են 
միմյանց լիցենզավորել համապատասխան արտոնագրերը: 

• Ձեռնարկության հեղինակության բարձրացում. բիզնես 
գործընկերները, ներդրողները և բաժնետերերը արտոնագրային 
թղթապանակները կարող են դիտարկել որպես ընկերության բարձր 
մակարդակի փորձառության, մասնագիտացման և 
տեխնոլոգիական կարողությունների ցուցադրում: Սա կարող է 
նպաստել միջոցներ հայթայթելուն, բիզնես գործընկերներ գտնելուն 
և ընկերության շուկայական արժեքը բարձրացնելուն: 
 

Ինչ կարող է տեղի ունենալ գյուտերը չարտոնագրելու դեպքում 
Եթե քո ստեղծած գյուտը չես ցանկանում արտոնագրել, մրցակիցները 
կարող են օգտվել դրանից: Եթե ապրանքը հաջողված է, մրցակից 
ընկերությունները կարող են գայթակղվել նույն ապրանքը ստեղծելու 
մտքով՝ օգտագործելով քո գյուտը առանց դրա համար թույլտվություն 
ստանալու: Ավելի մեծ ձեռնարկությունները կարող են օգտվել մասշտաբի 
տնտեսություններից (economy of scale)՝ այդ արտադրանքն ավելի ցածր 
գնով արտադրելու համար և, հետևաբար, մրցակցել շուկայական ավելի 
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բարենպաստ արժեքով: Սա կարող է զգալիորեն նվազեցնել քո 
ընկերության ստեղծած ապրանքի շուկայական մասնաբաժինը: Նույնիսկ 
մրցակից հանդիսացող փոքր ձեռնարկությունները կարող են արտադրել 
նույն ապրանքը և վաճառել ավելի ցածր գնով, քանի որ ստիպված չեն լինի 
փոխհատուցել քո ընկերության կողմից կատարված հետազոտության և 
մշակման (R&D) սկզբնական ծախսերը: 
 
Ավելին, գյուտի արտոնագրումից հրաժարվելը թույլ չի տա այն 
լիցենզավորել, վաճառել կամ տեխնոլոգիաները փոխանցել: Առանց 
մտավոր սեփականության (արտոնագրային) իրավունքների՝ 
տեխնոլոգիաների փոխանցումը դժվար կամ անհնար կլինի: 
Տեխնոլոգիաների փոխանցումը ենթադրում է, որ մեկ կամ մի քանի 
կողմեր համարվում են տեխնոլոգիայի օրինական սեփականատեր, որը 
հնարավոր է ձեռք բերել միայն համապատասխան մտավոր 
սեփականության պաշտպանության միջոցով: Առանց տվյալ 
տեխնոլոգիայի մտավոր սեփականության պաշտպանության՝ կողմերը 
տեխնոլոգիաների փոխանցման բանակցությունների ընթացքում իրենց 
գյուտերի բացահայտման հարցում մեկը մյուսի նկատմամբ վստահություն 
չեն կարող ունենալ՝ վախենալով, որ մյուս կողմը կարող է «փախչել գյուտի 
հետ»: 
 
Ի վերջո, պետք է նաև հաշվի առնել, որ մեկ ուրիշը կարող է քո գյուտի 
արտոնագրման հարցում լինել առաջինը: Այն անձը կամ ձեռնարկությունը, 
որն առաջինը կներկայացնի գյուտի արտոնագրի հայտը, կունենա 
արտոնագրի իրավունք: Սա նշանակում է, որ եթե չես ցանկանում 
արտոնագրել այն գյուտը, որը ստեղծվել է քո ընկերության 
աշխատակիցների կողմից, հետագայում մեկ ուրիշը կարող է մշակել նույն 
կամ համարժեք գյուտը և արտոնագրել այն։ Այդ դեպում քո 
ձեռնարկությունը շուկայից օրենքով դուրս կմնա, և նախկին 
գործունեությունը կսահմանափակվի, եթե,  իհարկե, արտոնագրային 
օրենսդրությունը նախատեսում է նման բան,  կամ քո ընկերությունը 
ստիպված կլինի արտոնագրման վճար մուծել՝ գյուտի օգտագործման 
համար: 
 
Չարտոնագրելու դեպքում նման խնդրից խուսափելու տարբերակներից 
մեկը գյուտը հանրությանը ներկայացնելն է, որպեսզի այն դառնա 
«նախատիպը ունեցող գյուտ/տեխնիկայի մակարդակ» (Prior Art)։ Այս 
դեպքում ցանկացած արտոնագրային հայտ դառնում է հանրային 
սեփականություն (սա հայտնի է որպես պաշտպանական հրապարակում)։ 
Նման «նախատիպը ունեցող գյուտի» առկայության պատճառով 
հետագայում ներկայացված արտոնագրային հայտերը, որոնք 
պարունակում են նույն կամ համանման գյուտ, մերժվելու են 
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արտոնագրային գրասենյակի կողմից՝ նորույթի բացակայության հիմքով: 
Միևնույն ժամանակ, եթե նախքան արտոնագրային հայտ ներկայացնելը 
գյուտը ներկայացնես հանրությանը, նաև ծ 
ծլրջորեն կսահմանափակես այդ գյուտի համար արտոնագրային 
պաշտպանություն ստանալու քո հնարավորությունը: 
 
Առևտրային գաղտնիք. ներածություն  
 
Ինչ է առևտրային գաղտնիքը 
Առևտրային գաղտնիքը գաղտնի տեղեկության վերաբերյալ մտավոր 
սեփականության իրավունքն է, որը կարող է վաճառվել կամ 
լիցենզավորվել: Որպեսզի տեղեկությունը որակվի որպես առևտրային 
գաղտնիք, պետք է. 

• առևտրային առումով արժեքավոր լինի տիրոջ համար, քանի որ այն 
հանրամատչելի չէ։ 

• հայտնի լինի միայն սահմանափակ թվով մարդկանց։ 
• տեղեկության օրինական տիրոջ կողմից կիրառվի ողջամիտ քայլեր 

այն գաղտնի պահելու համար , ներառյալ՝ բիզնես գործընկերների և 
աշխատակիցների համար գաղտնիության համաձայնագրերի 
կիրառումը: 

 

Նման գաղտնի տեղեկության չարտոնված ձեռքբերումը, օգտագործումը 
կամ բացահայտումը այլոց կողմից հակասում է ազնիվ առևտրային 
գործելակերպին, համարվում է անարդար պրակտիկա և առևտրային 
գաղտնիքի պաշտպանության խախտում: 
 
Որ տեղեկությունն է պաշտպանված որպես առևտրային գաղտնիք 
Ընդհանուր առմամբ, ցանկացած գաղտնի բիզնես տեղեկատվություն, որը 
ձեռնարկությանը մրցակցային առավելություն է տալիս և անհայտ է 
ուրիշներին, կարող է պաշտպանվել որպես առևտրային գաղտնիք: 
Առևտրային գաղտնիքը ներառում է ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ 
առևտրային տեղեկություն: Տեխնիկական տեղեկությունը բաղկացած է 
արտադրական գործընթացների, դեղագործական փորձարկումների 
տվյալների, համակարգչային ծրագրերի նախագծերի և գծագրերի մասին 
տեղեկություններից, իսկ առևտրային տեղեկությունը բաղկացած է 
տարածման մեթոդներից, մատակարարների և հաճախորդների ցանկից և 
գովազդային ռազմավարություններից: Առևտրային գաղտնիքը  նաև 
տարրերի համակցություն է, որոնցից յուրաքանչյուրն ինքնին հանրային 
սեփականության տիրույթում է, իսկ համակցությունն  ապահովում է 
մրցակցային առավելություն: Առևտրային գաղտնիքով պաշտպանված 
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տեղեկության օրինակ է ֆինանսական տեղեկությունը, բանաձևերը, 
բաղադրատոմսերը և համակարգչային ծածկագրերը: 
 
Ինչպիսի պաշտպանություն է ապահովում առևտրային գաղտնիքը 
Կախված իրավական համակարգից՝ առևտրային գաղտնիքի իրավական 
պաշտպանությունը համարվում է անբարեխիղճ մրցակցությունից 
պաշտպանության ընդհանուր կոնցեպտի մի մաս է, որը հիմնված է 
գաղտնի տեղեկության պաշտպանության վերաբերյալ հատուկ դրույթի 
կամ օրենքիվրա: 
Գաղտնի տեղեկության խախտում է համարվում արդյունաբերական կամ 
առևտրային լրտեսությունը, պայմանագրի և վստահության խախտումը, 
որիվերաբերյալ վերջնական որոշումը կայացվում է յուրաքանչյուր դեպքի 
համար առանձին: Առևտրային գաղտնիքի սեփականատերը, սակայն, չի 
կարող ուրիշներին հետ պահել նույն տեխնիկական կամ առևտրային 
տեղեկությունն օգտագործելուց, եթե նրանք ինքնուրույն են ձեռք բերել 
կամ մշակել այդպիսի տեղեկություն իրենց սեփական R&D−ում՝ 
հակադարձ ճարտարագիտության (reverse engineering) կամ 
շուկայավարման վերլուծության միջոցով: Ի տարբերություն 
արտոնագրերի՝ առևտրային գաղտնիքը չի հրապարակվում, ուստի դա չի 
համարվում նախատիպը ունեցող գյուտ: Օրինակ, եթե X միացությունների 
արտադրության հստակ գործընթացը պաշտպանված է առևտրային 
գաղտնիքով, ապա նույն գյուտի համար մեկ ուրիշը կարող է արտոնագիր 
կամ օգտակար մոդել ձեռք բերել, եթե ինքնուրույն է այդ գյուտը ձեռք բերել: 
 
Ինչպես է պաշտպանվում առևտրային գաղտնիքը 
Ի տարբերություն արտոնագրերի՝ առևտրային գաղտնիքը պաշտպանվում 
է առանց գրանցման, այսինքն՝ առևտրային գաղտնիքի պաշտպանության 
համար ընթացակարգային ձևակերպումներ չեն պահանջվում: 
Առևտրային գաղտնիքը կարող է պաշտպանվել հարատև, եթե այն մեկ 
ուրիշը չի հայտնաբերել կամ ձեռք բերել օրինական կերպով, կամ եթե այն 
չի բացահայտվել հանրությանը: Այդ պատճառներով առևտրային 
գաղտնիքի պաշտպանությունը որոշ ընկերությունների համար կարող է 
առաջնահերթ լինել: 
 
Որոնք են առևտրային գաղտնիքի պաշտպանության պահանջները 
Որպեսզի տեղեկությունը պահպանվի որպես առևտրային գաղտնիք, այն 
պետք է համապատասխանի հետևյալ չափանիշերին. 

• Տեղեկությունը պետք է անհայտ լինի, այսինքն՝հեշտությամբ 
հասանելի չլինի տեղեկության տվյալ տեսակի հետ առնչվող 
շրջանակներին: Բացարձակ գաղտնիություն չի պահանջվում։ 
Օրինակ՝ առևտրային գաղտնիքը կարող է պահպանվել մի քանի 
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կողմերի կողմից, քանի դեռ այն հայտնի չէ ոլորտում աշխատող այլ 
անձանց։ 

• Պետք է ունենա փաստացի կամ հնարավոր առևտրային արժեք, 
քանի որ անհայտ է: Տեղեկության օրինական տերը պետք է 
ողջամիտ քայլեր ձեռնարկի այն գաղտնի պահելու համար: Թեև 
«ողջամիտ» քայլերը կարող են կախված լինել յուրաքանչյուր դեպքի 
հանգամանքներից, որոնք նշվում են գաղտնի փաստաթղթերով, 
տեղեկության հասանելիությունը սահմանափակելու համար 
ֆիզիկական և էլեկտրոնային սահմանափակումներ դնելը, 
համակարգված  մշտադիտարկման համակարգ ներդնելը և 
աշխատակիցների տեղեկացվածության բարձրացումը առևտրային 
գաղտնիքը պաշտպանելու ընդհանուր միջոցներ են: 

 
Օրինակ՝ 

Ընկերությունը արտադրության գործընթացն այնպես է մշակում, որ այն 
հնարավորինս քիչ ծախսատար լինի: Նման գործընթացը ձեռնարկությանը 
մրցակցային առավելություն է տալիս իր մրցակիցների նկատմամբ: 
Հետևաբար, տվյալ ձեռնարկությունը իր փորձառությունը կարող է 
գնահատել որպես առևտրային գաղտնիք և չցանկանալ, որ մրցակիցներն 
իմանան դրա մասին: Որպես այդպիսին, ընկերությունը հոգ է տանում, որ 
միայն սահմանափակ թվով մարդիկ իմանան գաղտնիքը, իսկ նրանք, 
ովքեր գիտեն, տեղեկացված լինեն այն գաղտնի պահելու համար: 
Գաղտնիության համաձայնագրերի օգտագործումը երաշխավորում է, որ 
բոլոր կողմերը տեղյակ են գաղտնի տեղեկությունը ոչ մի դեպքում 
չբացահայտելու մասին: Ընկերությունը նաև պետք է ողջամիտ միջոցներ 
ձեռնարկի գաղտնիքը պահելու համար, օրինակ՝ մուտքի վերահսկման և 
անվտանգության միջոցներ ներդնի և առևտրային գաղտնիքի 
համակարգված վերահսկման և մշտադիտարկման ներքին 
ընթացակարգեր սահմանի: Նման հանգամանքներում մրցակցի կամ որևէ 
երրորդ կողմի կողմից տեղեկության յուրացումը կհամարվի 
ձեռնարկության առևտրային գաղտնիքի խախտում: Սակայն նման 
միջոցները արդյունավետ կլինեն միայն այն դեպքում, եթե մրցակիցները 
չկարողանան ապրանքները հեշտությամբ կիրառել «հակադարձ 
ճարտարագիտության» միջոցով: 
 
Հնարավոր է արդյոք վաճառել և արտոնագրել առևտրային գաղտնիքը 
Առևտրային գաղտնիքը սեփականության իրավունք է և կարող են 
վերագրվել կամ լիցենզավերվել այլ անձանց՝ առևտրային գաղտնիքի 
տվյալներն օգտագործելու նպատակով: Սակայն առևտրային գաղտնիքի 
մասին տեղեկության գաղտնիության պատճառով միշտ չէ, որ հեշտ է 
որոշել՝ արդյո՞ք առկա տեղեկությունը համապատասխանում է 
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առևտրային գաղտնիքի պաշտպանության պայմաններին: Հետևաբար, ի 
տարբերություն արտոնագրի, ավելի դժվար է փոխանցել և լիցենզավորել 
գաղտնի տեղեկությունը և լուծել առաջացած վեճերը: Քանի որ 
լիցենզավորված անձին անհրաժեշտ է առևտրային գաղտնիքի մասին 
տեղեկատվություն ստանալ՝ դրա արժեքը կամ օգտակարությունը 
գնահատելու համար, հնարավոր արտոնագրողը և արտոնագրվողը պետք 
է չբացահայտման կամ գաղտնիության պայմանագիր ստորագրեն: Ավելին, 
առևտրային գաղտնիքի մասին տեղեկության գաղտնիությունը 
պահպանելու համար լիցենզավորողը պետք է լիցենզավորվող անձից 
պահանջի տեղեկությունը գաղտնի պահելու ողջամիտ քայլեր: 
 

Որոնք են առևտրային գաղտնիքի առավելություններն ու 
թերությունները՝ համեմատած արտոնագրման հետ 
Առևտրային գաղտնիքի երկու տեսակ կա։ Նախ՝ առևտրային գաղտնիքը 
կարող է վերաբերել արժեքավոր տեղեկությանը, որը արտոնագրման 
չափանիշերին չի համապատասխանում և, հետևաբար, կարող է 
պաշտպանվել միայն որպես առևտրային գաղտնիք: Սա վերաբերում է 
առևտրային տեղեկությանը կամ արտադրական գործընթացներին, որոնք 
բավականաչափ նորարար չեն  արտոնագիր ստանալու համար (չնայած 
վերջինս կարող է որակվել որպես օգտակար մոդելի պաշտպանություն): 
Երկրորդ՝ առևտրային գաղտնիքը կարող է վերաբերել այն գյուտերին, 
որոնք համապատասխանում են արտոնագրման չափանիշերին և, 
հետևաբար, պաշտպանված են արտոնագրերով: Այդ դեպքում 
ընկերությունը կկանգնի ընտրության առաջ՝ արտոնագրե՞լ գյուտը, թե՞ 
պահել այն որպես առևտրային գաղտնիք։ 

Առևտրային գաղտնիքի առավելություններից են. 
• Առևտրային գաղտնիքի պաշտպանությունը չի սահմանափակվում 

ժամանակով (արտոնագրերը ընդհանուր առմամբ գործում են մինչև 
20 տարի): Այն կարող է  շարունակվել, քանի դեռ գաղտնիքը չի 
բացահայտվել։ 

• Թեև տեղեկության գաղտնիությունը որոշակի դեպքերում կարող է մեծ 
ծախսեր պահանջել, առևտրային գաղտնիությունը  չի ներառում 
գրանցման ծախսեր: 

• Առևտրային գաղտնիության պաշտպանությունն ուժի մեջ է մտնում 
անմիջապես: 

• Առևտրային գաղտնիության պաշտպանությունը պաշտոնական 
գործընթացների պահպանում կամ հրապարակային բացահայտում չի 
պահանջում: 
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Այնուամենայնիվ, կան որոշ վատ կողմեր գաղտնի բիզնես տեղեկությունը 
որպես առևտրային գաղտնիք պաշտպանելու ժամանակ, հատկապես, երբ 
տեղեկությունը համապատասխանում է արտոնագրման չափանիշերին. 
• Եթե գաղտնիքը նորարարական արտադրանքի հետ է կապված,  այլ 

անձինք կարող են այդ գաղտնիքը ուսումնասիրել, մասնատել, 
վերլուծել (այսինքն՝կիրառի «հետադարձ ճարտարագիտության» 
միջոցը), բացահայտել գաղնիքը և դրանից հետո այն օգտագործելու 
իրավունք ստանալ: Առևտրային գաղտնիքի պաշտպանությունը 
երրորդ կողմին չի սահմանափակում այն առևտրային նպատակով 
օգտագործելուց: Միայն արտոնագրերը և օգտակար մոդելները կարող 
են ապահովել այս տեսակի պաշտպանություն: 

• Առևտրային գաղտնիությունը կարող է արտոնագրվել մեկ ուրիշի 
կողմից, որն օրինական միջոցներով մշակել է համապատասխան 
տեղեկությունը, օրինակ՝ ուրիշների կողմից անկախ մշակված 
գյուտերը: 

• Գաղտնիքը հանրային դառնալուց հետո յուրաքանչյուր ոք կարող է 
ունենալ այդ տեղեկությունը և օգտագործել այն՝ ըստ ցանկության: 
Որքան շատ մարդ իմանա առևտրային գաղտնիության մասին, 
այնքան դժվար կլինի այն գաղտնի պահել: Առևտրային 
գաղտնիության պաշտպանությունը միայն գործում է տեղեկությունը 
ապօրինի ձեռքբերումից, օգտագործումից կամ բացահայտումից 
պաշտպանելու համար: 

• Առևտրային գաղտնիության խախտումնավելի դժվար է պաշտպանել, 
քան արտոնագրինտ: Առևտրային գաղտնիությանը տրամադրվող 
պաշտպանության մակարդակները զգալիորեն տարբերվում եներկրից 
երկիր, բայց ընդհանուր առմամբ համարվում է թույլ՝ հատկապես 
արտոնագրով տրված պաշտպանության հետ համեմատած: 

• Գաղտնի բնույթի պատճառով առևտրային գաղտնիքի վաճառքը կամ 
լիցենզավորումն ավելի դժվար է, քան արտոնագրերինը: 

Թեև արտոնագրերը և առևտրային գաղտնիությունը կարող են ընկալվել 
որպես գյուտերի պաշտպանության այլընտրանքային միջոցներ, դրանք 
հաճախ փոխլրացնում են միմյանց: Նորարարության գործընթացի ավելի 
վաղ փուլերում առևտրային գաղտնիքի մասին օրենքը հաճախ լրացնում է 
արտոնագրի մասին օրենքին՝ թույլ տալով գյուտարարներին աշխատել 
իրենց գաղափարների վրա, մինչև դրանք դառնան արտոնագրային գյուտ: 
Ավելին, արտոնագրված գյուտը առևտրային առումով առավել հաջողակ 
կերպով շահագործելու վերաբերյալ արժեքավոր տեղեկությունները 
հաճախ պահվում են որպես առևտրային գաղտնիք: 
 

 
 



37 

Երբ է առևտրային գաղտնիության պաշտպանությունը շահավետ 
Հետևյալ հանգամանքներում է խորհուրդ տրվում դիմել գաղտնիության 
պաշտպանությանը. 

• Երբ նորարությունը գաղտնի է պահվում, բայց արտոնագրման 
ենթակա չէ: 

• Երբ մեծ է հավանականությունը, որ երկար ժամանակ 
տեղեկությունը գաղտնի կմնա: Սա հատկապես շահավետ է այն 
դեպքում, երբ գաղտնի տեղեկությունը բաղկացած է արտոնագրման 
ենթակա գյուտից. առևտրային գաղտնիության պաշտպանությունը 
ավելի նախընտրելի է, եթե գաղտնիքը կարող է գաղտնի մնալ ավելի 
քան 20 տարի (արտոնագրային պաշտպանության տևողությամբ), և 
եթե ուրիշները օրինական ճանապարհով նույն գյուտը չեն ստեղծի։ 

• Երբ առևտրային գաղտնիքը համարվում է ոչ այնքան արժեքավոր 
արտոնագրման համար (չնայած օգտակար մոդելը կարող է լավ 
այլընտրանք լինել այն երկրներում, որտեղ գոյություն ունի օգտակար 
մոդելի պաշտպանություն): 

• Երբ գաղտնիքը վերաբերում է արտադրական գործընթացին, ոչ թե 
արտադրանքին, քանի որ ավելի հավանական է, որ ապրանքները  
կարողանան «հակադարձ ճարտարագիտության» միջոցով 
բացահայտվեն: 

• Արտոնագիր ներկայացնելուց առաջ և արտոնագիր ստանալու 
գործընթացի ժամանակ՝ մինչև արտոնագրային գրասենյակի 
կողմից արտոնագրային հայտի հրապարակումը (ընդհանուր 
առմամբ ներկայացման օրվանից կամ առաջնահերթությունից 18 
ամիս հետո): 

 
Սակայն կարևոր է նկատի ունենալ, որ առևտրային գաղտնիքի 
պաշտպանությունը շատ երկրներում կարող է ավելի դժվար լինել, քանի որ 
դրա պաշտպանության պայմաններն ու շրջանակները կարող են 
զգալիորեն տարբերվել երկրից երկիր: Հիշի՛ր, որ պաշտպանությունն 
ավարտվում է գաղտնիքի հանրայնացումից հետո: 
 

Ինչ նախազգուշական միջոցներ պետք է ձեռնարկի բիզնեսը 
Առևտրային գաղտնիքը լայնորեն օգտագործվում  է բիզնեսի մեջ: 
Իրականում շատ ընկերություններ իրենց մտավոր սեփականության 
պաշտպանության համար մեծապես ապավինում են առևտրային 
գաղտնիությանը: Հայտնի օրինակներ են «Կոկա-կոլա»−ի բանաձևը և 
համակարգչային ծածկագրերը: Կարևոր է համոզվել, որ 
ձեռնարկությունները ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցներն իրենց 
առևտրային գաղտնիքն արդյունավետ պաշտպանելու համար. 
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• Պետք է հաշվի առնել՝ արդյո՞ք գաղտնիքը արտոնագրման ենթակա է, 
թե՞ ոչ։ Եթե այո՛, արդյո՞ք ավելի շահավետ չէ այն արտոնագրով 
պաշտպանելը: 

• Պետք է համոզվել, որ սահմանափակ թվով մարդիկ գիտեն 
գաղտնիքը, և տեղեկացված են վերջինիս գաղտնիության մասին։ 

• Անհրաժեշտ է աշխատողների պայմանագրերում ներառել 
գաղտնիության համաձայնագրեր: Սակայն շատ երկրների 
օրենսդրությամբ աշխատողները պարտավոր են գաղտնիություն 
պահպանել անգամ առանց նման համաձայնագրերի: Գործատուի 
գաղտնիքը չբացահայտելու պարտականությունը շարունակվում է՝ 
աշխատանքի դադարեցումից որոշակի ժամանակահատվածում: 

• Գաղտնի տեղեկություն բացահայտելիս անհրաժեշտ է գաղտնիության 
մասին պայմանագրեր կնքել գործընկերների հետ։ 

 

Ինչպես կարելի է խուսափել ներկա կամ նախկին աշխատակիցների 
կողմից գաղտնի տեղեկության օգտագործումից 
Առևտրային գաղտնիք ունեցող բիզնեսը պարտավոր է այն գաղտնի 
պահելու համար հնարավոր բոլոր ջանքերը գործադրել: 
Աշխատակիցներից կարող է պահանջվել առևտրային գաղտնիությունը 
պաշտպանող պայմանագրեր ստորագրել: Մասնավորապես, երբ 
պայմանագիրը ստորագրած անձը կամ աշխատակիցները հեռանում են, 
կարևոր է համոզվել, որ հեռանալուց հետո նրանք չեն մրցի բիզնեսի հետ։  

Այդ համաձայնագրերը հայտնի են որպես գաղտնիության, չբացահայտման 
և ոչ մրցակցային պայմանագրեր: Եթե այդ պայմանավորվածությունները 
խախտվեն, աշխատողը կարող է տույժերի ենթարկվել՝ ներառյալ 
ընկերությանը վճարվող վնասները: Սակայն պետք է հիշել, որ այդ 
պայմանագրերը չպետք է սահմանափակեն պայմանագիր ստորագրած 
անձի կամ աշխատողների՝ ապրուստ վաստակելու իրավունքները: 

 
Կարող են մեկից ավելի անձինք նույն տեղեկության առևտրային 
գաղտնիքի իրավունքներ ունենալ 
Հնարավոր է, որ մեկից ավելի անձինք կամ կազմակերպություններ 
հավակնեն ունենալ նույն տեխնոլոգիայի կամ առևտրային տեղեկության 
առևտրային գաղտնիքի իրավունքները: Դա կարող է տեղի ունենալ 
այնքան ժամանակ, քանի դեռ տեխնոլոգիան «ընդհանուր առմամբ 
հայտնի չէ», և եթե երկու կողմերն էլ ինքնուրույն են մշակել այդ 
տեխնոլոգիան, և երկուսն էլ ողջամիտ քայլեր են ձեռնարկել այն գաղտնի 
պահելու համար: 
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Հեղինակային իրավունք. ներածություն 
 
Ինչ է հեղինակային իրավունքը 
Հեղինակային իրավունքը (կամ հեղինակի իրավունքը) իրավական եզրույթ 
է, որն օգտագործվում է նկարագրելու հեղինակների իրավունքները իրենց 
գրական և գեղարվեստական ստեղծագործությունների նկատմամբ : 
Հեղինակային իրավունք կարելի է ձեռք բերել գրքերի, երաժշտության, 
նկարների, քանդակի և ֆիլմերի, համակարգչային ծրագրերի, տվյալների 
բազաների, գովազդների, քարտեզների և տեխնիկական գծագրերի 
համար: 

Ինչը կարելի է պաշտպանել՝ օգտագործելով հեղինակային իրավունքը 
Հեղինակային իրավունքով պաշտպանվողստեղծագործությունների 
սպառիչ ցուցակներ սովորաբար չեն հանդիպում օրենսդրության մեջ: 
Սակայն ամբողջ աշխարհում հեղինակային իրավունքով պաշտպանված 
ստեղծագործությունները ներառում են. 

• Գրական ստեղծագործություններ, ինչպիսիք են՝ վեպեր, 
բանաստեղծություններ, պիեսներ, տեղեկատու գրքեր, ձեռնարկներ 
և թերթերի հոդվածներ 

• Համակարգչային ծրագրեր և տվյալների բազաներ 
• Ֆիլմեր, երաժշտական ստեղծագործություններ և քորեոգրաֆիա 
• Գեղարվեստական գործեր, ինչպիսիք են՝ նկարներ, գծանկարներ, 

լուսանկարներ և քանդակներ 
• Ճարտարապետության ոլորտի աշխատանքներ 
• Գովազդներ, քարտեզներ և տեխնիկական գծագրեր 

Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը տարածվում է միայն 
արտահայտչամիջոցների վրա և չի վերաբերում գաղափարներին, 
ընթացակարգերին, գործողության մեթոդներին կամ մաթեմատիկական 
հասկացություններին: Հեղինակային իրավունքը կարող է տարածվել կամ 
չտարածվել վերնագրերի, կարգախոսների կամ տարբերանշանների վրա՝ 
կախված նրանից, թե արդյոք դրանք բավարար չափով հեղինակային են։ 

 
Ինչ իրավունքներ է տալիս հեղինակային իրավունքը: Որոնք են իմ՝ 
որպես ստեղծագործության հեղինակի իրավունքները 
Հեղինակային իրավունքի մասին իրավունքի երկու տեսակ գոյություն ունի։ 

• Տնտեսական իրավունքներ. սեփականատերը ֆինանսական 
պարգևներ է ստանում, երբ ուրիշներն օգտագործում են իր 
ստեղծագործությունները։ 

• Բարոյական իրավունքներ, որը հեղինակի ոչ տնտեսական շահերի 
պաշտպանությունն է: 
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Հեղինակային իրավունքի մասին օրենքներում մեծ մասամբ նշում են, որ 
իրավունքների սեփականատերը իրավունք ունի թույլատրելու կամ 
կանխելու ստեղծագործության օգտագործումը կամ, որոշ դեպքերում, 
վարձատրություն ստանալու իր ստեղծագործության օգտագործման 
համար (օրինակ՝ համատեղ կառավարման միջոցով): 
 
Ստեղծագործության տնտեսական իրավունքների սեփականատերը 
կարող է արգելել կամ թույլատրել. 

• Տարբեր ձևերով վերարտադրումը, օրինակ՝ հրատարակումը կամ 
ձայնագրումը 

• Հանրային կատարումը, օրինակ՝ պիեսի կամ երաժշտական 
ստեղծագործության 

• Ձայնագրումը՝ սեղմնապնակների կամ տեսասկավառակների 
տեսքով 

• Հեռարձակումը ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ կամ արբանյակով 
• Թարգմանությունը այլ լեզուներով 
• Ադապտացումը, օրինակ՝ վեպը ֆիլմի սցենարի մեջ 

 
Բարոյական են հեղինակի կողմիցստեղծագործության հեղինակությունը 
պահանջելու իրավունքը և ստեղծագործության փոփոխություններին 
ընդդիմանալու իրավունքը, որ կարող է վատ ազդեցություն թողնել տվյալ 
ստեղծագործողի հեղինակության վրա:  

Կարող եմ իմ հեղինակային իրավունքը գրանցել 
Բազմաթիվ երկրներում ( նաև Բեռնի կոնվենցիայի համաձայն), 
հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը ձեռք է բերվում 
ինքնաբերաբար՝ առանց գրանցման անհրաժեշտության կամ այլ 
պաշտոնական գործընթացների: 
 
Սակայն շատ երկրներում գործում է աշխատանքների կամավոր 
գրանցումը թույլատրող համակարգ: Նման համակարգերը կարող են օգնել 
լուծելու սեփականության վերաբերյալ վեճերը, ինչպես նաև հեշտացնելու 
ֆինանսական գործարքները, վաճառքը և իրավունքների հանձնումը 
և/կամ փոխանցումը: 
 
Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ Մտավոր սեփականության 
համաշխարհային կազմակերպությունը չի առաջարկում հեղինակային 
իրավունքի գրանցման համակարգ կամ հեղինակային իրավունքի 
տվյալների բազա, որը հնարավոր է որոնել: 
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Ինչ է © խորհրդանիշը: Արդյոք այն պետք է ներառել աշխատանքի մեջ 
Նախկինում որոշ երկրներում գործում էր օրենսդրություն, որը 
հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջից որոշակի պաշտոնական 
գործընթացներ էր պահանջում՝ հեղինակային իրավունքի 
պաշտպանություն ստանալու համար: Այդ գործընթացներից մեկը 
հեղինակային իրավունքը © խորհրդանիշով նշելու պահանջն էր: 
Ներկայումս շատ քիչ երկրներում նման խորհրդանիշերի օգտագործումն 
իրավական պահանջ է: Սակայն շատ իրավատերեր շարունակում են 
ներառել © խորհրդանիշը որպես տեսանելի միջոց՝ ընդգծելու, որ այդ 
աշխատանքը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով, և որ բոլոր 
իրավունքները պաշտպանված են: 
 
Որքան է տևում հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը 
Տնտեսական իրավունքները ժամանակային սահմանափակում ունեն, որը 
կարող է տարբերվել՝ ըստ ազգային օրենսդրության: Բեռնի կոնվենցիայի 
անդամ երկրներում ժամկետը հեղինակի մահվանից հետո 50 տարի կամ 
ավելին է: Սակայն ազգային մակարդակում կարող են տրամադրվել 
պաշտպանության ավելի երկար ժամկետներ: Ավելին իմանալու համար 
կարող ես խորհրդակցել Մտավոր սեփականության ազգային գրասենյակի 
հետ կամ այցելել Մտավոր սեփականության համաշխարհային 
կազմակերպություն՝ «WIPO Lex» տվյալների բազա՝ ազգային 
օրենսդրությանը ծանոթանալու համար: 
 
Կարող եմ իմ աշխատանքները պաշտպանել միջազգայնորեն՝ 
օգտագործելով հեղինակային իրավունքը 
Նախ՝ հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը ինքնաբերաբար 
իրականացվում է Բեռնի կոնվենցիայի մասնակից բոլոր երկրներում (տե՛ս 
«Կարող եմ արդյոք իմ հեղինակային իրավունքը գրանցել» 
ենթավերնագիրը): Թեև այս վայրերում կիրառվող որոշակի ազգային 
օրենքներում կարող են լինել նրբություններ, սակայն դրանք հիմնականում 
միմյանց ներդաշնակ են: Ավելին իմանալու համար կարող ես խորհրդակցել 
Մտավոր սեփականության ազգային գրասենյակի հետ կամ այցելել 
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն՝ «WIPO 
Lex» տվյալների բազա՝ ազգային օրենսդրությանը ծանոթանալու համար: 
 
Բեռնի կոնվենցիայի անդամ չհանդիսացող երկրները դիտարկելիս պետք է 
հիշել, որ հեղինակային իրավունքի մասին օրենքները տարածքային են: 
Այսինքն՝ դրանք կիրառվում են այն երկրում, որտեղ դրանք ընդունվել են։ 
Որպես այդպիսին, եթե ցանկանում ես քո աշխատանքը միջազգայնորեն 
պաշտպանել, պետք է ցույց տաս, որ այն համապատասխանում է որոշակի 
իրավական պահանջների այն երկրում (երկրներում), որտեղ ցանկանում 
ես պաշտպանություն ձեռք բերել քո աշխատանքի համար։ 



42 

Ինչ է նշանակում «լիցենզավորել» աշխատանքը, և ինչպես կարելի է դա 
անել 
Որպես աշխատանքի սեփականատեր՝ դու կարող ես թույլ տալ ուրիշներին՝ 
օգտագործելու կամ ցուցադրելու քո աշխատանքը: Նման 
թույլտվությունները սովորաբար կոչվում են «լիցենզիաներ» և կարող են 
ներառել օրինական սեփականատիրոջը վճարելը կամ չվճարելը: 
Բնականաբար, միշտ խորհուրդ է տրվում դիմելու փորձագետի 
իրավաբանական խորհրդատվության նախքան լիցենզիայի 
համաձայնագրի շուրջ բանակցելը: 
 
Եթե ցանկանում ես քո աշխատանքի լիցենզիան տրամադրել այնպիսի 
օգտատերերի, ինչպիսիք են հեռարձակողները, հրատարակիչները կամ 
նույնիսկ զվարճանքի վայրերը (այսինքն՝ բարեր, գիշերային ակումբներ), 
համատեղ կառավարման կազմակերպությանը (Collective Management 
Organization (CMO)) միանալը օգտակար կլինի: Վերջինս վերահսկում է 
ստեղծագործությունների օգտագործումը ստեղծագործողների և 
հրատարակիչների անունից և պատասխանատու է լիցենզավորման 
բանակցությունների և փոխհատուցման հավաքագրման համար: Դրանք 
հատկապես տարածված են երաժշտական և գրական 
ստեղծագործությունների ոլորտում, որտեղ կարող են լինել միևնույն 
ստեղծագործությունից բազմաթիվ օգտվողներ, և ինչպես օրինական 
սեփականատիրոջ, այնպես էլ օգտագործողների համար դժվար կլինի  
ամեն  օգտագործման համար հատուկ թույլտվություն ստանալը։ 
 
Որն է «հանրային սեփականության տիրույթում» գտնվող 
ստեղծագործությունը  
Երբ ստեղծագործությունը հանրային սեփականության տիրույթում է, 
ապա այդ աշխատանքն այլևս չունի օրինական սեփականատեր 
(տնտեսական իրավունքների առումով): Սովորաբար դա 
պայմանավորված է նրանով, որ հեղինակային իրավունքի 
պաշտպանության ժամկետը լրացել է: Օրինակ՝ Հոմերի կողմից գրված 
հայտնի «Ոդիսական» պոեմի իրավունքների ժամկետը լրացել է, և 
ստեղծագործությունը կարող է օգտագործվել կամ շահագործվել՝ առանց 
իրավական տիրոջից թույլտվություն ստանալու կամ նրան վարձատրելու 
անհրաժեշտության: Որոշ երկրներում հեղինակները կարող են նաև 
կամավորաբար ներառել իրենց ստեղծագործությունները հանրային 
սեփականության տիրույթում՝ «կամավոր հրաժարում» կոչվող 
ընթացակարգի միջոցով: 
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Կարելի է ազատորեն օգտվել համացանցում հրապարակված 
ստեղծագործություններից 

Ընդհանուր սխալ ընկալումն այն է, որ համացանցում, ներառյալ 
սոցիալական մեդիա հարթակներում, հրապարակված աշխատանքները 
հանրային սեփականություն են և, հետևաբար, կարող են լայնորեն 
օգտագործվել որևէ մեկի կողմից՝ առանց իրավական տիրոջ 
թույլտվության: Հեղինակային իրավունքով կամ հարակից իրավունքներով 
պաշտպանված ցանկացած ստեղծագործություն՝ սկսած երաժշտական 
ստեղծագործություններից մինչև մուլտիմեդիա, թերթի հոդվածներ և 
ձայնատեսողական արտադրանքներ, որոնց պաշտպանության ժամկետը 
չի լրացել, պաշտպանված են՝ անկախ նրանից՝ դրանք տպագրված են 
թղթի վրա, թե թվային են: Ցանկացած դեպքում օգտագործելուց առաջ 
պետք է ստանալ սեփականատիրոջ թույլտվությունը: 

Որոշ կայքեր պարունակում են ընդհանուր լիցենզիա, որը կարող է 
որոշակի օգտագործման դեպքերի համար թույլտվություն պահանջելուց 
ազատել: Նման լիցենզիաները կարող են թույլատրել միայն որոշակի 
կիրառություններ, օրինակ՝ որոշ ոչ առևտրային կիրառությունների: 
Այսպիսով, օրինակ, բլոգում կամ կայքէջում հրապարակայնորեն հասանելի 
տեքստը չես կարող օգտագործել, եթե՝ 

• նախատեսված օգտագործումն արգելված է այդ կայքի միջոցով 
տրված ընդհանուր լիցենզիայով: 

• օգտագործումն արգելված է հեղինակային իրավունքի 
սահմանափակմամբ: 

• նման օգտագործման թույլտվություն ունի միայն հեղինակը: 
 
Նմանապես թույլտվություն է պահանջվում, եթե քո փոքր կամ միջին 
ձեռնարկությունը զբաղված է կայքի միջոցով հեղինակային իրավունք 
ունեցող ստեղծագործությունների,  ձայնագրությունների, 
հեռարձակումների կամ կատարումների հրապարակմամբ կամ դրանք 
հանրայնացնելով: 
 
Ապրանքանիշեր. ներածություն  
 
Ինչ է ապրանքանիշը 

Ապրանքանիշը նշան է, որով մի ձեռնարկության ապրանքները կամ 
ծառայությունները տարբերվում են մյուս ձեռնարկությունների 
ապրանքներից: Ապրանքանիշերը պաշտպանված են մտավոր 
սեփականության իրավունքով: 
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Ինչպես կարելի է պաշտպանել ապրանքանիշը 

Ազգային/տարածաշրջանային մակարդակում ապրանքանիշի 
պաշտպանություն կարելի է ձեռք բերել՝ դիմում ներկայացնելով 
ազգային/տարածաշրջանային ապրանքանիշերի գրասենյակ և վճարելով 
պահանջվող վճարները: Միջազգային մակարդակում կարող ես 
ապրանքանիշի հայտ ներկայացնել տվյալ երկրի ապրանքանիշերի 
գրասենյակ, որտեղ ցանկանում ես ձեռք բերել պաշտպանություն, կամ 
կարող ես օգտագործել Մտավոր սեփականության համաշխարհային 
կազմակերպության մադրիդյան համակարգը։ 
 
Ինչ իրավունքներ է տալիս ապրանքանիշի գրանցումը 

Ապրանքանիշի գրանցումը այն օգտագործելու բացառիկ իրավունք է 
տալիս: Սա ենթադրում է, որ ապրանքանիշը կարող է բացառապես 
օգտագործվել իր սեփականատիրոջ կողմից կամ վճարի դիմաց 
լիցենզավորվել մեկ այլ կողմի: Գրանցումն ապահովում է իրավական 
որոշակիություն և ամրապնդում է իրավական տիրոջ դիրքերը, օրինակ, 
դատական վեճի դեպքում: 
Որքան է տևում ապրանքանիշի պաշտպանությունը 

Ապրանքանիշի գրանցման ժամկետը կարող է տարբեր լինել, բայց 
սովորաբար ավարտվում է տասը տարվա ընթացքում: Այն կարող է 
բազմիցս երկարաձգվել լրացուցիչ վճարների դիմաց: Ապրանքանիշերի 
իրավունքները մասնավոր իրավունքներ են, և պաշտպանությունն 
իրականացվում է տեղական իրավական համակարգի միջոցով: 
 
Որ ապրանքանիշերը կարող են գրանցվել 

Բառը կամ բառերի, տառերի և թվերի համակցությունը կարող է 
ապրանքանիշ լինել: Ապրանքանիշը կարող է կազմված լինել նաև 
գծագրերից, խորհրդանիշերից, եռաչափ հատկանիշներից, ինչպիսիք են 
ապրանքի ձևն ու փաթեթավորումը, անտեսանելի հատկանիշներից, 
ինչպիսիք են ձայնը կամ բուրմունքը, կամ գունային երանգներից, որոնք 
օգտագործվում են որպես տարբերակիչ հատկանիշներ: Իրականում 
հնարավորությունները գրեթե անսահման են: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Հայաստանի կողմից ստորագրված ներքին իրավունքի և 
միջազգային պայմանագրերի ցանկը  

Ներքին օրենքներ 

• ՀՀ Սահմանադրություն (ընդունվել է 2015թ․)
• ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք (ընդունվել է 1998 թ.)
• «Ապրանքանիշերի մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 2011 թ.)
• «Աշխարհագրական նշումների մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է

2011 թ.)
• «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների

մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 2008թ.)
• «Ինտեգրված սխեմաների տեղագրությունների պաշտպանության

մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 2008թ.)
• «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ

օրենք (ընդունվել է 2006 թ.)
• «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք

(ընդունվել է 2000 թ.)
• ՀՀ մաքսային օրենսգիրք (ընդունվել է 2000 թ.)
• «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 2014

թ.)
• ՀՀ քրեական օրենսգիրք (ընդունվել է 2003թ.)
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Միջազգային պայմանագրեր 
• «Մտավոր սեփականության իրավունքների առևտրին առնչվող

հայեցակետերի մասին» համաձայնագիր
• «Գրական և գեղարվեստական ստեղծագործությունների

պաշտպանության» Բեռնի կոնվենցիա
• «Հնչյունագրեր արտադրողներին իրենց հնչյունագրերի չարտոնված

կրկնօրինակումից պաշտպանելու մասին» կոնվենցիա
• «Կատարողների, հնչյունագրեր արտադրողների և հեռարձակող

կազմակերպությունների պաշտպանության մասին» Հռոմի կոնվենցիա
• «Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության

(WIPO)` կատարումների և հնչյունագրերի մասին» պայմանագիր
• «Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության

(WIPO) հեղինակային իրավունքի» պայմանագիր
• «Արբանյակով հաղորդվող ազդանշանների տարածման մասին»

Բրյուսելի կոնվենցիա
• «Արդյունաբերական սեփականության պաշտպանության մասին»

Փարիզի կոնվենցիա
• Արտոնագրային համագործակցության պայմանագիր
• «Նշանների միջազգային գրանցման վերաբերյալ» Մադրիդյան

համաձայնագիր
• «Նշանների միջազգային գրանցման վերաբերյալ Մադրիդյան

համաձայնագրին վերաբերող» արձանագրություն
• «Արտոնագրային ընթացակարգի նպատակով միկրոօրգանիզմների

ավանդների միջազգային ճանաչման մասին» Բուդապեշտի
պայմանագիր

• «Արդյունաբերական նմուշների միջազգային գրանցման վերաբերյալ
Հաագայի համաձայնագիր» Ժնևյան ակտ (1999 թ.)

• Նիսի համաձայնագիր՝ նշանների գրանցման նպատակով ապրանքների
և ծառայությունների միջազգային դասակարգման հետ կապված

• Վիեննայի համաձայնագիր, որը սահմանում է նշանների միջազգային
դասակարգում

• «Արտոնագրերի միջազգային դասակարգման վերաբերյալ»
Ստրասբուրգի համաձայնագիր

• Լոկառնոյի համաձայնագիր, որը սահմանում է արդյունաբերական
նմուշների միջազգային դասակարգում

• «Արտոնագրային իրավունքի մասին» պայմանագիր
• «Ապրանքանիշերի իրավունքի մասին» Սինգապուրի պայմանագիր
• «Եվրասիական արտոնագրային» կոնվենցիա
• «Եվրասիական տնտեսական միության» մաքսային օրենսգիրք
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Թեմա 4. Ստարտափի գործարկում ակադեմիական 
գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
նպատակով 

Վերջնարդյունք 
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան. 

1. նկարագրել ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացման նպատակով ստարտափի գործարկման հիմնական 
փուլերը.

2. սահմանել հայեցակարգի ստուգումը, նախատիպը և նվազագույն 
կենսունակությամբ արտադրանքը.

3. նկարագրել բիզնես մոդելի կտավը, ճկուն կտավի մոդելը և 
արժեքավոր առաջարկի կտավը.

4. նկարագրել ներդրումների ներգրավման հիմնական գործիքները․
5. նկարագրել ստարտափի հաջող ներկայացման գլխավոր քայլերը:

Ներածություն և ռազմավարական կառավարման գործիքներ [27-30] 

Ինչպես ներկայացվել է նախորդ գլուխներում, որոշ դեպքերում 
գյուտարարը կարող է որոշել իր գյուտի/տեխնոլոգիայի համար ստարտափ 
հիմնել։ 

Ստարտափի հիմնման աշխատանքների մեկնարկը, սակայն, ներառում է 
շատ ավելին, քան պարզապես գյուտի հետագա մշակումը։ Ինչպես 
գիտական հայտնագործության դեպքում, ստարտափի երկարաժամկետ 
հաջողությունը կախված է ամբողջ գործընթացում կիրառվող 
վերլուծության որակից ու լիարժեքությունից։  

Ինչ է ստարտափը 

Ըստ Ստիվ Բլանկի սահմանման՝ «ստարտափը մի ժամանակավոր 
կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է կրկնելի և ընդարձակելի բիզնես 
մոդել գտնելու համար»։ Սրանից կարող ենք եզրակացնել, որ ստարտափը 
մի ընկերություն կամ նախագիծ է, որը մեծապես անորոշ իրավիճակում 
զարգացնում է մի նորարար գաղափար։ Ստարտափի հաջողությունն 
ապահովելու համար կարևոր է հստակ որոշել այն առանցքային արժեքը, 
որը ստարտափը ստեղծելու է հաճախորդների համար, և լիարժեք 
ռազմավարություններով զարգացնել այն՝ մեծացնելու համար 
արտադրանքի կամ մատուցվող ծառայությունների ծավալը և շուկան։  
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Բիզնես մոդելի կտավ 
Ստարտափի գործարկման համար որակյալ վերլուծություն կատարելուն 
օգնող մի օգտակար գործիք է բիզնես մոդելի կտավը (ԲՄԿ), որի 
սկզբնական տարբերակի հեղինակը Ալեքս Օստերուոլդերն է։  

 

ԲՄԿ-ն կազմված է 9 բաժնից։ 

1. Արժեքավոր առաջարկ 
Ի՞նչ արժեք է մատուցվում հաճախորդին։ 
Հաճախորդի ո՞ր խնդրի լուծմանն է ստարտափը փորձում օգնել։  
Հաճախորդի ո՞ր կարիքներն են բավարարվում։  
 

2. Հաճախորդների խմբեր 
Ո՞ւմ համար է ստարտափն արժեք ստեղծում։  
Ովքե՞ր են ամենակարևոր հաճախորդները։ 
 

3. Ուղիներ 
Ո՞ր ուղիներով է կապ հաստատվում հաճախորդների 
յուրաքանչյուր խմբի հետ։ 
Ո՞ր ուղիներն են ամենից լավ աշխատում։ 
Ո՞ր ուղիներն են ամենաարդյունավետը։ 
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4. Հաճախորդների հետ հարաբերություններ 
Հաճախորդների խմբերից յուրաքանչյուրն ինչպիսի՞ 
հարաբերությունների հաստատում ու պահպանում է ակնկալում։  
 

5. Եկամուտի հոսքեր 
Ի՞նչ արժեքի համար են հաճախորդներն իսկապես կամենում 
վճարել։  
Ինչի՞ համար են նրանք այժմ վճարում։  
Ինչպե՞ս են նրանք վճարում։  
Ինչպե՞ս կնախընտրեին վճարել։ 
Եկամուտի յուրաքանչյուր հոսք ի՞նչ մաս է կազմում ընդհանուր 
եկամուտում։  
 

6. Գլխավոր գործողություններ 
Ի՞նչ գլխավոր գործողություններ պիտի կատարվեն վերոնշյալ հինգ 
կետերի ապահովման համար։  
 

7. Գլխավոր ռեսուրսներ 
Ի՞նչ գլխավոր ռեսուրսներ պիտի օգտագործվեն վերոնշյալ առաջին 
հինգ կետերի ապահովման համար։  
 

8. Գլխավոր գործընկերներ 
Ովքե՞ր են գլխավոր գործընկերները։ 
Ովքե՞ր են գլխավոր մատակարարները։ 
Ի՞նչ գլխավոր ռեսուրսներ են ձեռք բերվում գործընկերներից։ 
Ի՞նչ գլխավոր գործողություններ են գործընկերները կատարում։  
 

9. Ծախսերի կառուցվածք 
Որո՞նք են ամենակարևոր ծախսերն այս բիզնես մոդելում։  
Ո՞ր գլխավոր ռեսուրսներն են ամենածախսատարը։  
Ո՞ր գլխավոր գործողություններն են ամենածախսատարը։  

Թիմի կողմից ԲՄԿ-ն լրացնելու գլխավոր դժվարություններից մեկը ազնիվ 
պատասխաններ տվող շահագրգիր կողմերի հետ հարցազրույց 
անցկացնելու կարիքի բավարարումն է։ 
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Ճկուն կտավի մոդել 

Մեկ այլ օգտակար բիզնես գործիք է ճկուն կտավի մոդելը (lean canvas), 
որը բիզնես մոդելի կտավի փոփոխված տարբերակ է։ Ճկուն կտավի 
մոդելը նույնպես ունի 9 բաժիններ, սակայն դրանք մի փոքր փոփոխված 
են՝ հարմարեցվելու համար թեթև ստարտափի (lean startup) կարիքներին, 
նպատակներին ու պահանջներին։ Ճկուն կտավի մոդելը ամենահարմար 
մեկէջանի  ձևաչափն է հնարավոր բիզնես մոդելների համար 
մտագրոհներ կազմակերպելու համար։ Բաժինները ներկայացնում են 
հաճախորդների խնդիրներից մինչև եզակի առավելություն բոլոր 
տրամաբանական քայլերը։  

Ճկուն կտավի մոդելում «Գլխավոր գործընկերներ», «Գլխավոր 
գործողություններ», «Գլխավոր ռեսուրսներ» և «Հաճախորդների հետ 
հարաբերություններ» բաժինները փոխարինված են «Խնդիր», «Լուծում», 
«Գլխավոր ցուցանիշներ» և «Եզակի առավելություն» բաժիններով։   
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Ստորև ներկայացված են ճկուն կտավի մոդելի բոլոր 
բաժինների մանրամասները։ 

1.Խնդիր
Ո՞րն է այն ամենամեծ խնդիրը, որին բախվում են հաճախորդները։ Այս
բաժնում պետք է արտացոլվի նրանց գլխավոր մտահոգությունը։ Հաճախ
խորհուրդ է տրվում դուրս բերել հաճախորդների գլխավոր 3 խնդիրները և
միայն դրանց վրա կենտրոնանալ։ Այս մոտեցումը հատկապես կարևոր է
վաղ փուլում գտնվող ստարտափների համար, որոնք պետք է խիստ
կենտրոնացած լինեն մի շատ նեղ ոլորտի վրա, որ կարողանան ունեցած
սահմանափակ ֆինանսական միջոցներով ստեղծել գրավիչ լուծում։

2. Լուծում
Ո՞րն է հաճախորդների խնդրի լուծումը։ Այս բաժնում են ներկայացվում
ծառայությունը բնութագրող հիմնական տարրերը. ի՞նչն է այն դարձնում
հաճախորդների կարիքները բավարարող գլխավոր գործիքը։ Այստեղ
նույնպես շատերը խորհուրդ են տալիս ներկայացնել ամենաանհրաժեշտ 3
լուծումները՝ վստահ լինելու համար, որ ստարտափը կենտրոնացած է
հաճախորդների համար իսկապես կարևոր արժեք ստեղծելու վրա։

3. Գլխավոր ցուցանիշներ
Ինչպե՞ս են ստացվելու հաճախորդների ներգրավվածության,
բավարարվածության ու արտադրանքը գործածելու ցուցանիշները։

4. Արժեքավոր առաջարկ
Ո՞րն է հաճախորդների խնդիրների լուծումը։ Ծառայության բնութագրիչ
ո՞ր տարրերն են այն դարձնում հաճախորդների կարիքները բավարարելու
գլխավոր գործիք։

5. Եզակի առավելություն
Այս ստարտափն ինչո՞վ է առանձնանում մրցակիցներից։ Ի՞նչն է նրան
առավելություն տալիս։ Ինչո՞ւ պիտի հաճախորդներն այս ծառայությանն
ավելի վստահեն, քան մյուսներին։

6. Ուղիներ
Ինչպե՞ս պիտի տեղի ունենան հաճախորդների հետ հարաբերությունները։
Ինչպե՞ս պիտի նրանք տեղեկանան զարգացումների ու ծառայությունների
մասին։ Այստեղ պիտի ներկայացվեն հաճախորդներին հասանելի
դառնալու ամենաարդյունավետ ուղիները։
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7. Հաճախորդների խմբեր
Ո՞ւմ կարող է ստարտափն օգնել։ Ովքե՞ր են այն 3-4 հաճախորդ անձինք,
որ լուծումների համար կդիմեն այս ստարտափին։

8. Ծախսերի կառուցվածք
Բիզնեսը գործարկելն ու պահպանելն ի՞նչ կարժենա։ Ստարտափի բոլոր
փուլերը՝ կայքի ստեղծումից ու օգտատերերի ներգրավումից մինչև
աշխատողներ ընդունելն ու արտադրանք տալը, մարկետինգ
իրականացնելն ու արտադրանքը հաճախորդին հասցնելը, պիտի
լիարժեքորեն պլանավորվեն։

9. Եկամուտի հոսքեր
Դրամական ի՞նչ աղբյուրներ կխթանեն ստարտափի գործունեությունը։
Ինչպե՞ս է առաջանալու եկամուտը։ Այս բաժնում պիտի ներկայացվի
արտադրանքի կամ ծառայության ծախսերի մոդելը, ապա նշվեն
եկամուտի մյուս աղբյուրները՝ գովազդի վաճառք, բաժանորդագրության
վճարներ կամ ակտիվների վաճառք։

Ճկուն կտավի մոդե՞լ, թե բեզնես մոդելի կտավ. ո՞րն ընտրել 
Ճկուն կտավի մոդելն ամեն անգամ կենտրոնանում է միայն մեկ խնդրի 
լուծման վրա։ Այն կարող է գործածվել, նույնիսկ երբ թիմը սկսում է զրոյից, 
և օգնել մտագրոհի միջոցով գտնելու լուծումներ։ Այն լավ սկիզբ է, երբ կա 
ցանկություն նախ որևէ խնդիր որոշարկելու և ապա, դրանից բխեցնելով, 
արտադրանք ձևավորելու։  

Իսկ բիզնես մոդելի կտավն  ավելի լավ աշխատում է, երբ արդեն 
սկզբնական վարկածները հաստատվել են և կա արտադրանք։ Երբ պետք 
է պարզել, թե ինչպե՛ս այդ արտադրանքն ավելի շահութաբեր դարձնել 
(կամ մեկ այլ ձևով բարելավել), բիզնես մոդելի կտավը կարող է լավ լուծում 
լինել։ Այն նաև ավելի լիարժեքորեն է ներկայացնում բիզնես մոդելի 
պատկերը։ 

Աղյուսակ 1-ը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր մոդելի առավելություններն ու 
թերությունները։ 
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Աղյուսակ 1 
Ճկուն կտավի մոդել Բիզնես մոդելի կտավ 

Առավելություններ 
- Կենտրոնանում է բիզնեսի

լուծելիք խնդիրը լավ 
հասկանալու վրա։ 

- Սահմանափակում է
«Լուծում» բաժինը՝ 
քաջալերելով պարզ ու հեշտ 
փորձարկվող գաղափարներ։ 

- Առաջարկում է հիմնական
ցուցանիշներ՝ գնահատելու 
համար, թե արդյո՞ք բիզնեսը 
ճիշտ ուղղությամբ է 
ընթանում։ 

- Հաշվի է առնում անորոշ
վիճակները, վարկածներն ու 
թերի տվյալները։ 

Առավելություններ 
- Սահմանում է բիզնեսի

համար արժեք ու 
եկամուտ ստեղծող 
գլխավոր 
գործողությունները։ 

- Քաջալերում է
հաճախորդների ու 
գործընկերների հետ 
ռազմավարական 
հարաբերություններ։ 

- Հնարավոր է դարձնում
գոյություն ունեցող 
բիզնես մոդելի 
փորձարկումը շուկայի 
համար։ 

Թերություններ 
- Չափազանց մեծ

կարևորություն է տալիս 
ներքին կենտրոնացմանը՝ 
առանց հաշվի առնելու 
շրջապատող 
էկոհամակարգը։ 

- Սահմանափակում է
ռազմավարական 
մտածողությունը՝ 
կենտրոնանալով 
հաճախորդների 
այսրոպեական պահանջների 
վրա՝ առանց հաշվի առնելու 
ապագայի զարգացումները։ 

- Չունի «Ռեսուրսներ» բաժինը,
ուստի կարող է հանգեցնել 
արտադրանքին վերաբերող 
անիրատեսական 
գաղափարների։ 

Թերություններ 
- Հարմար չէ զարգացման

վաղ փուլերում գտնվող 
բիզնեսների համար։ 

- Հնարավոր է դարձնում
բիզնես մոդելին 
վերաբերող ռիսկային 
վարկածներ՝ առանց 
դրանց ստուգման հստակ 
ճանապարհ 
մատնանշելու։ 

- Կենտրոնանում է
բիզնեսի վերջնական ձևի 
վրա՝ առանց դրան 
հասնելու 
ռազմավարություն 
սահմանելու։ 
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ԿԱՐԵՎՈՐ։ Թե՛ բիզնես մոդելի կտավը և թե՛ ճկուն կտավի մոդելը չունեն 
մրցակցության կամ մրցակցային առավելությունների բաժին։ 
Մրցակցությունը պետք է արտացոլվի արժեքավոր առաջարկի բաժնում։ 
Արժեքավոր լավ առաջարկը հստակ արտահայտում է նաև լուծման 
մրցակցային առավելությունը։  

Արժեքավոր առաջարկի կտավ 

Արժեքավոր առաջարկի կտավը մի գործիք է, որն օգնում է ստարտափի 
հիմնադիրներին համոզվելու, որ իրենց նորարար արտադրանքի կամ 
ծառայության գաղափարը համապատասխանում է շուկային։ Դա օգնում է 
ստեղծելու հաճախորդների ուզած արտադրանքն ու լուծումները։ 
Արժեքավոր առաջարկի կտավը կազմված է երկու կառուցամասերից՝ 
ընկերության արժեքավոր առաջարկից և հաճախորդի նկարագրից։  

Հաճախորդի նկարագիր 
- Օգուտներ։ Այն օգուտները, որ հաճախորդն ակնկալում է, դրանց

կարիքն ունի, և որոնք հաճախորդին կգոհացնեն, ինչպես նաև այն
ամենը, ինչ կարող է մեծացնել արժեքավոր առաջարկի ընդունման
հավանականությունը։

- Խնդիրներ։ Այն բացասական փորձառությունը, ապրումներն ու
վտանգավոր վիճակները, որ հաճախորդն ունենում է որևէ բան
անելիս։

- Անելիք։ Գործառութային, սոցիալական և հուզական բնույթի
ցանկացած բան, որ հաճախորդը ջանում է անել, այն խնդիրները,
որ փորձում է լուծել, և կարիքները, որ ուզում է բավարարել։
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- Հաճախորդի նկարագիր պիտի ստեղծվի հաճախորդների 
յուրաքանչյուր խմբի համար, քանի որ ամեն խումբ ունի 
յուրահատուկ «անելիքներ», խնդիրներ ու օգուտներ։  
 

Արժեքավոր առաջարկ 
– Օգուտ բերողներ։ Ինչպես է արտադրանքը կամ ծառայությունը 

օգուտ բերում հաճախորդին և նրան մատուցում ավելացված 
արժեք։  

- Խնդիր լուծողներ։ Հստակ նկարագրություն, թե ինչպես է 
արտադրանքը կամ ծառայությունը լուծում հաճախորդի 
խնդիրները։ 

- Արտադրանք և ծառայություններ։ Օգուտ բերող և խնդիր լուծող 
արտադրանք ու ծառայություններ, որոնք ընկած են հաճախորդի 
համար արժեքի ստեղծման հիմքում։  

 
ԿԱՐԵՎՈՐ։ Արժեքավոր առաջարկի կտավ ստեղծելիս ստարտափի 
հիմնադիրները պետք է միշտ հիշեն, որ իրենք չեն վերահսկում խնդիրն ու 
հաճախորդի նկարագիրը։ Իրենք վերահսկում են միայն լուծումը՝ կտավի 
արժեքավոր առաջարկի մասը։  
 
Այլ խոսքով՝ նրանք պետք է համոզվեն, որ ճշգրտորեն դուրս են բերել 
հաճախորդի բոլոր խնդիրները, օգուտները և անելիքները։ Նրանք պետք է 
լավ հասկանան հաճախորդի նկարագիրը, և չպետք է լինի որևէ 
չափազանցություն կամ խարդախության տարր որոշակի խնդիրներ, 
օգուտներ կամ անելիքներ որպես առաջնահերթություն ներկայացնելիս։ 
Կտավի արժեքավոր առաջարկի մասում նրանք կարող են արտահայտել 
խնդրի լուծման իրենց տեսլականը։  
 
Արժեքավոր առաջարկի մասի և հաճախորդի նկարագրի 
համապատասխանեցում 
Օգուտ բերողների, խնդիր լուծողների, արտադրանքների ու 
ծառայությունների թվարկումից հետո դրանցից յուրաքանչյուրին՝ որպես 
հաճախորդի համար արժեքի, կարող է տրվել «ցանկալի»-ից մինչև 
«կարևորագույն» վարկանշումը։ Համապատասխանեցում կլինի, երբ 
որպես արժեքավոր առաջարկի մաս մատուցվող արտադրանքներն ու 
ծառայությունները համապատասխանեն հաճախորդի նկարագրում եղած 
ամենաէական խնդիրներին ու օգուտներին։  
Թղթի վրա արժեքավոր առաջարկի կազմումը գործի միայն սկիզբն է։ 
Անհրաժեշտ է այնուհետև որոշել, թե հաճախորդների համար ինչն է 
կարևոր, և ստանալ արժեքավոր առաջարկի վերաբերյալ նրանց 
արձագանքները։ Հավելյալ շուկայական հետազոտություններն ու 
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օգտակար գաղափարները կարող են օգտագործվել արժեքավոր 
առաջարկին վերադառնալու և այն բարելավելու համար։ 

Բիզնես մոդելի կտավը, Ճկուն կտավի մոդելն ու արժեքավոր առաջարկի 
կտավը կենդանի փաստաթղթեր են, որոնք պետք է բարելավվեն 
պարբերաբար՝ ստարտափի կենսացիկլի ամեն փուլում։  

Զարգացման փուլերի դիրքը [27,31] 

Խիստ կարևոր է հասկանալ հայեցակարգի զարգացման ընթացիկ փուլը, 
քանի որ դա ազդում է մի շարք կարևոր իրողությունների վրա՝ ՄՍ 
պաշտպանության համար դիմելուց մինչև ֆոնդահայթայթում։ Կան 
բազմաթիվ փուլեր, որոնք ընդհանուր առմամբ ներառում են հետևյալը.  

• գաղափարի մտահղացում,

• վավերացում,

• մշակում,

• ընդարձակում,

• աճ։

Գաղափարի մտահղացումն ավանդաբար տեղի է ունենում 
համալսարանական միջավայրում՝ հետազոտական լաբորատորիաներում։ 
Այն կարող է կատարվել իր ոլորտում բեկում մտցնելու հետամուտ անհատ 
գյուտարարի հավակնոտ ուսումնասիրություններով կամ նրա մանրազնին 
ու անդադրում աշխատանքով։  Մեծավ մասամբ գյուտի բացահայտում չի 
կատարվում գաղափարի մտահղացման փուլում, քանի որ սովորաբար 
դրա արժեքը հաստատելու և վավերացնելու համար միայն որոշ տվյալներ 
են ձեռք բերված լինում, որոնք թույլ են տալիս գաղափարին անցնել 
վավերացման փուլ։  

Վավերացումն առաջին քայլն է արտաքին աշխարհի հետ կապ 
հաստատելու և գնահատելու, թե արդյո՞ք այն, ինչ գյուտարարը 
նշանակալից բեկում է համարել, նույն  կերպ է ընկալվում նաև այլոց 
կողմից։ Վճռորոշ վավերացման համար պահանջվում են տեխնոլոգիա և 
շուկա։    

Նախ՝ վավերացումը պետք է կենտրոնանա բեկումնային տեխնոլոգիան և 
դրա առաջարկված կամ դիտարկված արդյունավետությունը կրկնելու 
վրա։ Երկրորդ՝ կարևոր է, թե տեխնոլոգիան ինչպես է փոխարկվում 
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այնպիսի արտադրանքի, որն ունակ է բավարարելու որոշակի շուկայի 
հաճախորդի կարիքները։ 
 
Սա կարևոր է նրանով, որ շատ դեպքերում տեխնոլոգիան է ընկած 
արտադրանքային լուծման հիմքում, և այն այնպես պիտի մշակվի, որ 
բավարարի շուկային համապատասխանող արտադրանքի 
առևտրայնացման պահանջները։   
 
Երրորդ վճռորոշ գնահատումը պետք է կատարվի պարզելու համար, թե 
արդյո՞ք «շուկան» (ուրիշները) տեսնում է այն նույն արժեքը կամ 
ազդեցությունը, որը գյուտարարը կարծում է, թե ձեռք է բերվել։ Այս 
գնահատման մեջ պիտի ներառվեն աշխատակիցները կամ 
ուսումնակիցները, դասախոսները, մատակարարները, առաջարկված 
հաճախորդները, մշակման հավանական գործընկերները կամ նույնիսկ 
հավանական մրցակիցները։ Գյուտարարն իր իրավունքների 
պաշտպանության համար  կարող է կարիք ունենալ, որ այս մարդիկ 
ստորագրեն գաղտնիության պահպանման համաձայնագիր։ 

Այս փուլում պիտի հաշվի առնվի մեկ այլ կարևոր բան ևս՝ մտավոր 
սեփականությունը (ՄՍ)։ Ստարտափի հիմնադիրները պետք է ձեռնարկեն 
անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցներ՝ պաշտպանելու իրենց ՄՍ-ն և 
ստարտափի արժեքը։  
 
Երրորդ կողմի անձանց՝ աշխատակիցների, հաճախորդների, 
մատակարարների և այլոց հետ գործակցելիս կարևոր է ձեռքի տակ 
ունենալ գաղտնիության պահպանման համաձայնագրեր։ 
Համաձայնագիրը պիտի հստակ ներկայացնի, թե ինչպես է արգելվում մյուս 
կողմին բացահայտել գաղտնի տեղեկույթը և ինչ հետևանքներ կարող է 
ունենալ այս անօրինական գործողությունը։  
 
Բիզնեսից կախված՝ կարող է  հատուկ լիցենզիաներ ձեռք բերելու և 
արդյունաբերական որոշակի ոլորտներ կարգավորող հատուկ օրենքների 
պահանջներ կատարելու կարիք ծագել։ 

Ինչ է հայեցակարգի ստուգումը  

Արդյունավետ վավերացմանը նպաստող մի կարևոր գործիք է 
հայեցակարգի ստուգումը (proof of concept, ՀՍ)։ Այն օգնում է 
հաղթահարելու այն գործոնները, որոնք սահմանափակում են սաղմնային 
հետազոտությունների վրա հիմնված գյուտերի առևտրայնացումը։  
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Հայեցակարգի ստուգումը, որ նաև «սկզբունքի ստուգում» է կոչվում, 
ուսումնասիրություն է, որ կատարվում է ստուգելու համար գաղափարի 
իրագործելությունը և թե արդյո՞ք այն ունի գործնական ներուժ շուկայում, 
թե ոչ։ Այսինքն՝ արդյո՞ք՝ 

• գաղափարին առնչվող խնդիրը գոյություն ունի, 
• գաղափարն առաջարկում է խնդրի արդյունավետ լուծում, 
• գաղափարի առաջարկած լուծման մշակումն իրագործելի է, 
• գաղափարի առաջարկած լուծումը կիրառելի է իրական 

կյանքում, 
• շուկան գաղափարի առաջարկած լուծման կարիքն ունի։ 

 
Հայեցակարգի ստուգման ֆինանսավորում  
Համալսարանները կամ գիտության զարգացման ազգային 
հաստատությունները հաճախ տրամադրում են ֆինանսավորում 
բուհական դասընթացներում ծնված կամ ուսանողների ու գիտական 
թիմերի ստեղծած նորարար գաղափարների հայեցակարգի ստուգման 
կամ իրագործելիության ուսումնասիրությունների համար։ 
 
Գաղափարները պետք է ամրապնդված լինեն գերազանց գիտական 
հետազոտությամբ։ Ֆինանսավորման նպատակը օգնելն է նորարար 
գաղափարների գործնական կիրառության ճանապարհին ծագող 
արգելքների հաղթահարմանը։ Այն նախատեսված է հետազոտական 
արդյունքն առևտրային կամ սոցիալական արժեք ներկայացնող 
առաջարկի վերածելու վաղ փուլում կատարվող գործողությունների 
համար, այսինքն՝ նախամրցակցային մշակման մեկնարկային քայլերի։  
 
Ֆինանսավորումը կարող է գործածվել հետևյալ նպատակներով. 

- կենսունակության, տեխնիկական հարցերի ու ընդհանուր 
ուղղվածության որոշում. 

- մտավոր սեփականության իրավունքների դիրքի ու 
ռազմավարության հստակեցում․ 

- բյուջեի վերաբերյալ արձագանքների տրամադրում և առևտրային 
քննարկման այլ ձևեր. 

- ֆինանսավորման հետագա փուլի համար կապերի տրամադրում․ 
- ընկերություն հիմնելու մեկնարկային ծախսերի փակում։ 

 
Ինչ է նախատիպը 
 
ՀՍ փուլի հաջող անցնելուց հետո հետազոտության հիման վրա ստեղծված 
գյուտից  ամենայն հավանականությամբ պիտի արտադրանք ստեղծվի։ 
Դրա համար նախատիպ պատրաստելը կարևոր քայլ է այս փուլում։  
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Նախատիպը վերջնական արտադրանքի նախնական տարբերակն է։ 
Հայեցակարգի ստուգումն ապացուցում է, որ կա այդ նախատիպը 
ստեղծելու կարիք։ Նախատիպն աշխատող մոդել է, որն առաջարկում է 
արտադրանքի գործառույթների մի մասը։  Այն շուկա հանվելիք 
պատրաստի արտադրանք չէ և ստեղծվում է, որպեսզի հավանական 
հաճախորդները (կամ ներդրողները) կարողանան անմիջականորեն 
փորձարկել այն։ Նախատիպը սովորաբար չունի վերջնական 
արտադրանքի փայլը և ունի սահմանափակ հնարավորություններ։  
 
Նախատիպի հիմնական նպատակը փորձարկումն է։  Այս փուլում թիմն ու 
նախատիպի գործածողները կարող են հայտնաբերել դրա թերությունները 
և տրամադրել արձագանքներ, որոնք պիտի գործածվեն արտադրանքի 
բարելավման համար։ Նախատիպի հնարավոր խնդիրները նկատվում են, 
երբ այն դրվում է գործածության մեջ։  
 
Ստարտափի գործարկման հաջորդ փուլը մշակման փուլն է, որի 
արդյունքը նվազագույն կենսունակությամբ արտադրանքն է (ՆԿԱ)։  
 
Ինչ է նվազագույն կենսունակությամբ արտադրանքը  
Արտադրանքի նվազագույն կենսունակությամբ տարբերակը (համարյա) 
պատրաստ է շուկայում հայտնվելու համար։ Ի տարբերություն 
նախատիպի՝ ՆԿԱ-ն գաղափարի անսխալ տարբերակն է։ Այն պետք է 
բավարար չափով լավը լինի շուկայում մրցունակ լինելու համար։ Այն ունի 
կոկիկ ու ավարտուն արտադրանքի տեսք։ Երբ թիմը տեսնի, որ 
արտադրանքն ընդունելություն է գտնում շուկայում, կարող են ստեղծվել 
արտադրանքի նաև հավելյալ գործառույթներ։  
 
ՆԿԱ-ից եղած շահույթը կարող է և չհամապատասխանել սկզբնապես 
ակնկալվածին։ ՆԿԱ-ն կարող է գործածվել որպես ավելի 
կատարելագործված նախատիպ նախքան վերջնական արտադրանքի 
գործարկումը։ ՆԿԱ ստեղծելու առավելություններից մեկն այն է, որ 
հնարավոր է արտադրանքի վերաբերյալ արձագանքներ ստանալ 
գործածողների ավելի լայն շրջանակից։  
 
Ընդարձակումն ու աճը ստարտափի զարգացման վերջին փուլերն են, 
որոնց արդյունքը արտադրանքի մուտքն է շուկա ու դրանում ավելի լայն 
շերտերին հասանելի դառնալը։ Այս փուլերում սովորաբար ստարտափներն 
արտադրանքի համար արդեն գտած են լինում իրենց բիզնես մոդելին 
պատշաճող շուկա, ծանոթ են հաճախորդների վարքին և ձևավորել են աճի 
ռազմավարություն։ Սա գերազանց ժամանակ է վենչուրային կապիտալի 
ներգրավման համար՝ ստարտափի հետագա աճը խթանելու, այսինքն՝ 
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շուկան ու հաճախորդային համայնքն ընդարձակելու և արտադրանքի 
հատկությունները շատացնելու նպատակով։ 
 
Ֆինանսավորման աղբյուրներ [32-34] 
 
Կա ստարտափի ֆինանսավորման մեկից ավելի միջոց։ Ստորև 
ներկայացնում ենք հնարավոր միջոցների մանրամասն ցանկ՝ 
յուրաքանչյուրի առավելություններով ու թերություններով։  
 
Նվիրատվությամբ քրաուդֆանդինգ 
Նվիրատվությամբ քրաուդֆանդինգը նախորդում է բաժնեմասնակցային 
քրաուդֆանդինգին և գործածվել է զանազան հաջող ստարտափների 
գործարկման համար։  
Քրաուդֆանդինգի միջոցով ստարտափը կարող է ստանալ փոքր 
գումարներ մեծաթիվ ներդրողներից։ Որպես ներդրող կարող են հանդես 
գալ թե՛ ընկերությունները, թե՛ հասարակ մարդիկ։  
 
Կան քրաուդֆաունդինգի զանազան հարթակներ։ Դրանցից է, օրինակ, 
GoFundMe-ն, որը հնարավորություն է տալիս նվիրատվություններ 
ստանալու՝ առանց ստարտափի հիմնադիրների կողմից որևէ պարգևի։ 
Մեկ այլ հանրահայտ քրաուդֆանդինգային կայք է Kickstarter-ը, որտեղ 
ներդրողների համար սահմանված է պարգև, սակայն այն տրվում է միայն 
ֆինանսական նպատակին հասնելու դեպքում։ Indiegogo հարթակում 
պարտադիր է 9% -ի չափով վճարը՝ անկախ նրանից՝ նպատակին հասնում 
են, թե ոչ։  
 
Առավելություններ Թերություններ 
● Կարիք չկա ընկերության մեջ 

ունեցած սեփական միջոցներից 
հրաժարվելու կամ պարտքի 
տակ ընկնելու։ 

● Հաճախորդների և 
գործածողների վաղ ձեռք բերում 

● Գովազդային արշավի, 
բրենդինգի ու մարկետինգի 
իրականացում՝ ստարտափի 
համար ֆոնդահայթայթմանը 
զուգահեռ  

● Կարգավորիչ և իրավական 
ցածր ծախսեր 

● Հարթակի վճարներն ու մշակման 
ծախսերը կարող են հայթայթված 
միջոցներից մեծ բաժին խլել։  

● Հաջողությունն էլ, ձախողումն էլ 
հանրային են և անորոշ 
ժամանակով։ 

● Կարող են պահանջվել 
ստարտափի հիմնադիրների 
ակնկալածից ավելի շատ 
մարկետինգ, ռազմավարություն 
և ներդրում։ 
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Հանրային ֆինանսավորում կամ սուբսիդավորում 
Պետական և միջազգային կազմակերպությունները հաճախ 
տեխնոլոգիական նորարարություններին աջակցում են ստարտափների 
գաղափարային փուլի համար դրամաշնորհներ հայտարարելով։ Սա 
գիտատար ստարտափների համար ֆինանսավորման մեծ աղբյուր է, 
քանի որ սովորաբար դրամաշնորհները չեն ենթադրում որևէ ծախս, 
եկամուտների բաշխում, բաժնեմասնակցություն և այլն։  
 
Առավելություններ Թերություններ 
● Հասանելի մեծ գումար 
● Գումար վերադարձնելու կարիք 

չկա։ 
● Մեծանում են այլ աղբյուրներից 

հետագա ֆինանսավորում 
ստանալու 
հնարավորությունները։ 

● Դիմելու գործընթացը խիստ 
մրցակցային է։ 

● Փաստաթղթային աշխատանքը 
բարդ է։ 

● Պահանջվում է նկարագրել, թե 
ֆինանսավորումն ինչ օգուտներ 
է բերելու լայն հանրությանը։  

 
Ընկերներ և ընտանիք  
Ստարտափի հիմնադիրները սովորաբար վաղ ֆինանսավորում ստանում 
են իրենց սեփական միջոցներից և ընկերական ու ընտանեկան 
շրջանակից։ Այս մարդիկ կամենում են ներդնել իրենց անձնական 
միջոցներից, որովհետև ստարտափի հիմնադիրների հանդեպ ունեն 
հավատարմության և հարազատության զգացում։ Վաղ շրջանի այսպիսի 
ֆինանսավորումը սովորաբար կոչում են «ընկերների և ընտանիքի» փուլ։  
 
Ընկերների կամ ընտանիքի անդամների հետ անձնական սերտ կապը 
նրանց դարձնում է սկզբնական ֆինանսավորման հարմար աղբյուր։ Այս 
մտերմության պատճառով ձեռնարկատերը կարող է ենթարկվել այսպիսի 
ներդրողներից առանց ինստիտուցիոնալ ներդրողների պահանջած 
կորպորատիվ պաշտոնական ընթացակարգերի պահպանման գումարներ 
վերցնելու փորձությանը։ Սա սխալ քայլ է։ Ձեռնարկատերը միշտ պետք է 
ուշադիր փաստաթղթավորի յուրաքանչյուր ներդրում՝ խուսափելու համար 
հետագա վեճերից՝ միաժամանակ ապահովելով հետագա ներդրումների 
համար պատշաճ հիմք։ 
 
Առավելություններ Թերություններ 
● Գումարի հայթայթման հեշտ 

մոտեցում 
● Բիզնեսը սեփական 

ժամանակացույցով կառուցելու 
ժամանակ  

● Հասանելի սահմանափակ 
միջոցներ 

● Հնարավոր ֆինանսական 
կորուստների համար մեծ 
պատասխանատվություն 
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● Պաշտոնական բարդ 
ընթացակարգերի 
բացակայություն 

● Անձնական հարաբերությունների 
խաթարման վտանգ 

 
Հրեշտակ ներդրողներ 
Հրեշտակ ներդրողները սովորաբար ընկերների և ընտանիքի փուլից հետո 
հաջորդ հանգրվանն են ֆոնդահայթայթման գործընթացում։ Հրեշտակ 
ներդրողը սովորաբար այնպիսի անհատ է, որը պատրաստ է նախագծի 
մեջ ներդրում կատարելու սեփական կապիտալի շահութաբերությամբ։ 
Այսպիսի ներդրողները մեծ գումարներ չեն տալիս, բայց ավելի շատ են 
հակված ռիսկային բիզնեսում ներդրում կատարելու։ 
 
Առավելություններ Թերություններ 
● Ներդնում են ստարտափի 

հիմնադիրների անձից ու 
գաղափարից դրդված և ոչ թե 
ֆինանսական պատճառով։  

● Կարող են կապել հրեշտակ 
ներդրողների խմբերի հետ։ 

● Ավելի հակված են պասիվ 
դերակատարում ունենալու, քան 
վենչուրային կապիտալի 
ընկերությունները։ 

● Կարող են հնարավորություն 
ստեղծել հրապուրելու 
խորհրդատուների և հետագա 
ներդրողների։ 

● Այս կապերի հաստատումն ու 
պահպանումը ժամանակ են 
պահանջում։ 

● Կարող են պատահել 
ներդրումների փոքր 
կառուցվածքով անփորձ 
ներդրողներ։  

● Կարող են չլինել փորձառու 
բանակցողներ կամ 
որակավորված խորհրդատուներ։ 

● Կարող է դեռևս վաղ շրջանում 
պահանջվել կապիտալի զգալի 
մասից հրաժարում։   

 
Ստարտափային աքսելերատորներ 
Ստարտափային աքսելերատորները կարող են արժեքավոր գործիք լինել 
կենտրոնացման, աշխատանքների արագացման, սկզբնական գումարի 
ստացման, ինչպես նաև ցուցադրական օրերին ստարտափը 
ներկայացնելու համար։ 
 
Առավելություններ Թերություններ 
● Դրդում կենտրոնանալու 

ստարտափի և առաջընթացի 
վրա 

● Այլ ստարտափների 
հիմնադիրների և փորձառու 
ձեռնարկատերերի հետ նույն 

● Դիմելու մրցակցային գործընթաց 
● Արագ զարգացող միջավայր՝ 

շոշափելի արդյունքներ 
ստանալու մեծ ակնկալիքներով 

● Սովորաբար ներդրումային փոքր 
գումարներ և սեփական մեծ 
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միջավայրում հայտնվելու 
հնարավորություն 

● Մեկտեղված բազմաթիվ 
որակավորված ներդրողների 
առաջ ներկայանալու 
հնարավորություն 

● Բրենդավորում և վստահության 
ձեռք բերում, եթե աքսելերատորը 
հանրահայտ է 

միջոցների սպառում 

 
Վենչուրային կապիտալի ընկերություններ 
Հաճախ վենչուրային կապիտալիստները ֆինանսավորում փնտրող 
ձեռնարկատերերի գլխավոր թիրախն են, քանի որ ֆինանսավորման 
ամենաարդյունավետ տարբերակներից են։ Սակայն նրանք շատ ավելի ուշ 
են հայտնվում՝ ֆինանսավորման մնացած աղբյուրների օգտագործումից 
հետո։ Վենչուրային կապիտալիստները կառավարում են հարուստ 
ներդրողներից, վենչուրային ֆոնդերից և ֆինանսական այլ 
հաստատություններից ստացված գումարներ։ ՎԿ ընկերությունները 
կարող են ստարտափի մեջ ներդնել խոշոր գումարներ՝ ստարտափի 
հաջողության դեպքում ներդրումների խոշոր վերադարձի ակնկալիքով։ 
Վենչուրային կապիտալիստները հազվադեպ են ներդրում կատարում 
զարգացման վաղ փուլում գտնվող ստարտափների մեջ․ նրանք 
նախընտրում են վստահություն ներշնչող ստարտափները։ Սա է 
պատճառը, որ ստարտափի զարգացման վաղ փուլում նրանց հետ 
համագործակցելը մարտահրավերային է։ 
 
Առավելություններ Թերություններ 

● Խոշոր գումարների 
ֆինանսավորում վենչուրային 
ընկերություններից 
յուրաքանչյուրից 

● Փորձագիտական զննման և 
ֆինանսավորման 
կազմակերպված գործընթացներ 

● Խորհրդի կարող անդամներ, 
որոնք կարղ են բացել շատ դռներ  

● Կարող են մեծացնել ստարտափի 
հանդեպ վստահելիությունը, 
մեդիայի ուշադրությունը և 
տաղանդների հրապուրումը 

● Ոչ մեկը չի ուզում առաջինը 
ներդրում կատարել։ 

● Բիզնեսը ներկայացնելու և 
ներդրողների հետ 
հանդիպումների հոգնեցուցիչ 
ամիսներ 

● Գումարի ստացումից հետո 
առաջնահերթ են դառնում ՎԿ-
ների նպատակներն ու 
ժամանակացույցը։ 

● Հնարավոր ճնշում՝ կատարելու 
այնպիսի ընտրություններ, որոնք 
կարող են հարմար չլինել բիզնեսի 
կամ հաճախորդների համար 
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Բանկային վարկեր  
Բանկերից ստացված բիզնեսային փոքր վարկերը մի ժամանակ նոր 
ընկերությունների ֆինանսավորման առաջին քայլ ու հուսալի աղբյուր էին։ 
 
Առավելություններ Թերություններ 

● Ընկերության մեջ դրված 
սեփական միջոցներից 
հրաժարվելու կարիք չկա։ 

● Բիզնեսը ներկայացնելու վրա 
ժամանակ վատնելու կարիք չկա։ 

● Կարող է ավելի հեշտ լինել 
անշարժ գույքի ակտիվների և 
սարքավորումների 
ֆինանսավորումը։  

● Լավ վարկը կարող է օգնել  
արտադրանքի ձևավորման ու 
ներկայացման առկա բացերը 
լրացնելուն։ 

● Նոր ստարտափների համար 
հազվադեպ են հասանելի։ 

● Փաստաթղթային շատ 
աշխատանք և խելամիտ 
երաշխիքային ֆինանսավորման 
բացակայություն 

● Հաճախորդների վատ 
սպասարկում 

● Վարկի ամսական մարումների 
պահանջ, նույնիսկ երբ 
ստարտափը դեռ շահույթ չունի  

● Հաճախ բանկերը պահանջում են 
անձնական երաշխիքներ, ինչը 
ստարտափի հիմնադիրների 
համար ստեղծում է հավելյալ 
ռիսկեր։ 

● Բանկային վարկը պիտի փակվի 
անկախ նրանից՝ ստարտափը 
հաջողվել է, թե ձախողվել։ 

 
Ֆինանսավորման փուլեր  
Կախված նրանից, թե ստարտափը զարգացման ինչ փուլում է և որքան 
գումարի կարիք ունի, կան հասանելի ֆինանսավորման տարբեր փուլեր։  
 
Նախնական ֆինանսավորում 
Եթե ստարտափի ամենավաղ փուլերում ՆԿԱ ստեղծելու համար կա որոշ 
սկզբնական ֆինանսավորման կարիք, դա կարող է տրամադրվել 
նախնական ֆինանսավորմամբ։  
 
Որքան հասուն պետք է լինի ընկերությունը նախնական 
ֆինանսավորում ստանալու համար 
Այս փուլում ստարտափը դեռ սաղմնային վիճակում է։ 
 
Նախնական ֆինանսավորում ստանալու համար կարևոր է ունենալ 
հետևյալը. 
- լուծման ենթակա խնդրի սահմանում, 
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- այդ խնդրի նոր կամ նորույթային լուծում, 
- շուկայի հիմքային ընկալում, 
- ֆոնդահայթայթման պլան, 
- ՆԿԱ, 
- վաղ գործածողների կամ հաճախորդների ձեռքբերման պլան։ 
 
Որն է ներդրման միջին չափը նախնական ֆինանսավորման համար 
Անհրաժեշտ նախնական ֆինանսավորման չափը տարբեր է տարբեր 
ընկերությունների դեպքում և հաճախ կախված է ստարտափի գտնվելու 
վայրից։ Այդ գումարը սովորաբար 100 000-ից մինչև 1 000 000 ԱՄՆ 
դոլար է։ 
 
Ինչ տիպի ներդրողներ են տրամադրում նախնական ֆինանսավորում 
Նախնական ֆինանսավորման մեծ մասը գալիս է ստարտափի 
հիմնադիրներից, ընկերներից ու ընտանիքից և հրեշտակ ներդրողներից։ 
Շատ հիմնադիրներ իրենց ստարտափի այս մասը ստեղծում են ունեցած 
նվազագույն միջոցներով, հատկապես եթե արդեն ունեն ՆԿԱ ձևավորելու 
և շուկան հետազոտելու հմտություններ։ Արտաքին ֆինանսավորման 
կարիքի դեպքում է, որ ընկերներն ու ընտանիքը երբեմն կարող են 
ներգրավվել։ Նաև սա է տարբերություններից մեկը նախնական 
ֆինանսավորման և ֆինանսավորման հետագա փուլերի միջև. այս 
ֆինանսավորումը հաճախ կատարվում է անձնական ցանցի միջոցով։ 
 
Սկզբնական ֆինանսավորում 
Այս հանգրվանում ստարտափի հիմնադիրներն արդեն ապացուցել են, որ 
մարդիկ ցանկություն ունեն արտադրանքի համար վճարելու։  
 
Որքան հասուն պետք է լինի ընկերությունը սկզբնական 
ֆինանսավորում ստանալու համար 
Թեև երբեմն նախնական և սկզբնական ֆինանսավորումների միջև 
սահմանագիծը կարող է աղավաղվել (հատկապես տեխընկերությունների 
դեպքում), սակայն սկզբնական ֆինանսավորմամբ կարելի է ստանալ 
որոշակի արդյունք, մասնավորապես՝ 

- լիարժեք աշխատող արտադրանք (արդեն հետևում են մնացել 
նմանակերտներն ու Figma նիշքերը), 

- արտադրանքի և շուկայի համապատասխանեցման որոշ 
մակարդակ, 

- արտադրանքը գործածող ու հավանող մարդիկ, 
- շուկայի ավելի մշակված հետազոտություն, 
- նվազագույն կենսունակությամբ թիմ։  
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Որոշ ընկերություններ այս փուլում արդեն ունեն որոշակի հասույթ, բայց 
դա միշտ չէ, որ կարևոր է։ Այս հանգրվանում կարևորը ապացույց ունենալն 
է, որ մարդիկ արտադրանքը հավանում են ու կամենում են գործածել։ Թեև 
հասույթն ամենալավ ճանապարհն է ցույց տալու, որ մարդիկ գնահատում 
են արտադրանքը, սակայն կարող է գործածվել նաև սոցիալական 
ապացույցը, օրինակ՝ գործածողների արձագանքները, սոցիալական 
մեդիայում հիշատակությունները և լրատվամիջոցների անդրադարձները։ 
Այս փուլում ներդրողները կարիք ունեն տեսնելու, որ իրենք ֆինանսապես 
կենսունակ բիզնեսի մեջ են ներդրում կատարում։  
 
Որն է ներդրման միջին չափը սկզբնական ֆինանսավորման համար 
Ընդհանուր առմամբ՝ սկզբնական ֆինանսավորման չափն այսօր շուրջ 1-4 
մլն դոլար է։ Մի ուսումնասիրություն պարզել է, որ 2020 թվականին 
սկզբնական ֆինանսավորման միջին ցուցանիշը 4 մլն դոլար էր՝ չորս 
անգամ ավելի, քան դրանից 10 տարի առաջ։  
 
Ինչ տիպի ներդրողներ են տրամադրում սկզբնական ֆինանսավորում 
Սկզբնական ֆինանսավորման փուլում հիմնական ներդրողները հրեշտակ 
ներդրողներն ու վենչուրային կապիտալիստներն են։ 
 
Աճելուն և իրենց ներուժն ապացուցելուն զուգընթաց՝ ստարտափները 
փորձ են ձեռք բերում՝ փնտրելու ավելի մեծ վենչուրային կապիտալով 
ընկերություններ, որոնք կարող են ավելի մեծ գումարներ ներդնել։ Նրանք 
անցնում են ֆինանսավորման երեք հիմնական փուլերով՝ փուլ Ա, փուլ Բ, 
փուլ Գ։ 
 
Ֆինանսավորման Ա փուլ 
Ընկերությունը կարող է ֆինանսավորման Ա փուլը դիտարկել, երբ հասել է 
գործունեության որոշակի կայունության (ունի արտադրանքը 
գործածողների կայուն համայնք, եկամուտի կայուն վիճակագրություն կամ 
արդյունավետության հիմնական այլ ցուցանիշներ)՝ իր հաճախորդային 
համայնքն ու արտադրանքի մատակարարումները մեծացնելու համար։ 
Այս փուլում խիստ կարևոր է ձևավորել երկարաժամկետ բիզնես մոդել։ 
Ներդրողները փնտրում են նորարար գաղափարներով այնպիսի 
ստարտափներ, որոնք ունեն այդ գաղափարները շահութաբեր 
ձեռնարկության վերածելու հստակ ծրագրեր։ 
 
Ֆինանսավորման Բ փուլ 
Ֆինանսավորման այս փուլը բիզնեսը մշակման փուլի հաջորդ 
մակարդակին հասցնելու համար է։ Ներդրողները դրանով օգնում են 
ստարտափներին ընդարձակելու շուկան։ Բ փուլի ֆինանսավորումն 
օգնում է ընկերությանը զարգանալու այնպես, որ կարողանա բավարարել 
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մեծ պահանջարկներ։ Հասուն արտադրանքի ստեղծումն ու թիմի 
ընդարձակումը պահանջում են որակյալ տաղանդի ձեռքբերում։ Վաճառքի 
ծավալների, գովազդների, տեխնիկական միջոցների, աջակցության և 
աշխատակիցների քանակի մեծացումը ընկերության համար չնչին ծախս 
է։ 
 
Ֆինանսավորման Գ փուլ 
Գ փուլի ֆինանսավորում ձեռք բերող ընկերություններն արդեն լավ 
հաստատված են։ Նրանք հավելյալ ֆինանսավորում են փնտրում նոր 
արտադրանքներ մշակելու, նոր շուկաներ գրավելու կամ այլ 
ընկերություններ ձեռք բերելու համար։ Ֆինանսավորման այս փուլում 
որպես ներդրող են հանդես գալիս հեջ հիմնադրամները, ներդրումային 
բանկերը, մասնավոր բաժնեմասնակցային ընկերությունները և ընդարձակ 
երկրորդային շուկաները։ 
 
Ներդրումային ներկայացում (Pitching) 
 
Ինչպես պատրաստվել հավանական ներդրողների հետ հանդիպմանը 
Նախքան հավանական ներդրողների հետ հանդիպելը պետք է մի քանի 
գործողություն կատարել։ Ամենասկզբում պարտադիր է ունենալ երկու 
բան՝ ներդրումային սահիկաշար (pitch deck) և արտադրանքի նախատիպ։  
 
Ներդրումային սահիկաշարը պիտի շահագրգիռ անձանց համառոտ 
ներկայացնի ստարտափի մասին հիմնական տեղեկույթը։ Այսպիսի 
սահիկաշարի երեք հիմնական հատկություններն են լավ արտաքին 
ձևավորումը, գրավչությունն ու հակիրճությունը։ 
 
Ներդրողներին հրապուրող սահիկաշար ստեղծելու մեկ ընդհանրական 
եղանակ չկա։ Սակայն կա մի քանի կարևոր սկզբունք, որոնք արժե հաշվի 
առնել։ Ամերիկյան հայտնի հեղինակ և Սիլիկոնային հովտի վենչուրային 
կապիտալիս Գայ Կավասակին առաջարկում է հաջող ներդրումային 
սահիկաշարի ներքոբերյալ սկզբունքները։  
 
Նախապատրաստություն։ Հաջող ներկայացման հիմքը նախքան 
հանդիպումը կատարված ուսումնասիրությունն է։ Նախքան հանդիպումը 
ուսումնասիրեք դրա բոլոր մասնակիցների կենսագրությունը։ Իմացեք, թե 
ձեր լսարանի համար ինչն է կարևոր։ Ձեր թիմի հետ մտագրոհ 
կազմակերպեք՝ գտնելու այն կապերն ու անկյունները, որոնք կարող են ձեր 
ներկայացումը հաջող ու իմաստալից դարձնել։ Այստեղ էականն այն է, որ 
ուսումնասիրությունն անեք նախապես, երբ դուք փոքր ճնշման տակ եք։  
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Միջավայրի կարգավորում։ Հանդիպման հենց սկզբում կարգավորեք 
հետագա ներկայացման միջավայրը։ Նախ ճշտեք լսարանից, թե որքան 
ժամանակ  կարող եք նրանից խլել։ Այնուհետև հարցրեք, թե որոնք են այն 
երեք ամենակարևոր տեղեկությունները, որ կամենում են իմանալ ձեզնից։ 
Եվ վերջապես հարցրեք, թե հարմա՞ր կլինի, եթե նախ արագ ներկայացնեք 
սահիկաշարը և հետո՛ պատասխանեք հարցերին։  
 
Ներկայացնել ստարտափի էությունը հենց առաջին րոպեին։ 
Ձեռնարկատերերը կարծում են, թե ներկայացումը մի ելույթ է, որը միշտ 
պիտի սկսվի ինքնակենսագրական մասով։ Մինչդեռ լսարանին 
հետաքրքրում է, թե ինչ գործ է անում ներկայացվող ստարտափը։  Այս 
հարցին պատասխանեք հենց առաջին րոպեին։ Երբ լսարանն իմանա, թե 
դուք ինչ գործ եք անում, այնուհետև ավելի կենտրոնացած կլսի մնացած 
ամեն ինչ։ 
 
10/20/30 կանոնի պահպանում։ Սահիկաշարի 10/20/30 կանոնը 
պահանջում է, որ 20 րոպեի ընթացքում ներկայացվի 10 սահիկ՝ առնվազն 
30 կտ տառաչափով տեքստով։ Տասը սահիկները ստիպում են 
ներկայացումը սահմանափակել ամենակարևոր տեղեկույթով։ 20 րոպեն 
ընտրվել է այն պատճառով, որ հանդիպումները հաճախ ուշ են սկսվում, և 
«Ուինդոուս» ՕՀ-ով համակարգիչները 40 րոպեի կարիք ունեն 
պրոյեկտորն աշխատեցնելու համար։ 30 կտ տառաչափն էլ օգնում է, որ 
ստարտափը բացատրությամբ ներկայացնեք և ոչ թե սահիկաշարը 
կարդաք, ինչը ձանձրույթ է առաջացնում։  
 
Միայն մեկ անձի ելույթ։ Շատ ձեռնարկատերեր կարծում են, որ եթե 
ներդրողները թիմի մեջ են ներդրում կատարում, բիզնեսի ներկայացումը 
պիտի ցուցադրի թիմային աշխատանքը։ Այս տրամաբանությամբ 
առաջնորդվելով՝ թիմի անդամներից 4-5 հոգի է մասնակցում 
ներկայացմանը և յուրաքանչյուրն էլ ելույթ է ունենում։ Յուրաքանչյուրին 
խոսք տալու այս սկզբունքը հիասքանչ է դպրոցական ներկայացման 
ժամանակ, բայց ո՛չ՝ բիզնեսի ներկայացման։  
 
Անվերջ ներկայացնել։ Մի բանին վարժվելը ծնում է բովանդակություն։ Երբ 
դուք լիովին ու հարմարավետորեն յուրացնեք ձեր ներկայացումը, դուք այն 
կկարողանաք մատուցել ամենաարդյունավետ ձևով։ Վարժմանը հասնելու 
կարճ ճանապարհ չկա․ դուք պետք է ներկայացումը մատուցեք բազմաթիվ 
անգամ։ 
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Նշումներ կատարել և հետևել դրանց։ Հանդիպման վերջում ամփոփեք 
ինչ որ լսեցիք և վերարտադրեք՝ համոզվելու համար, որ ճիշտ տեղեկույթ 
եք ստացել։ Այնուհետև օրվա ընթացքում անդրադարձեք այն բոլոր 
խոստումներին, որ տվել եք ներկայացման ժամանակ, օրինակ՝ որ 
կտրամադրեք հավելյալ տեղեկություններ։  
 
Նոր տարբերակի ստեղծում։ Մոտ հինգ ներկայացում տալուց հետո, 
հիմնվելով ձեր սովորածի վրա, դուք հավանաբար կստեղծեք նոր 
ներկայացում։  
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Թեմա 1. Ակադեմիական գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների առևտրայնացում. ներածություն 
 

Վերջնարդյունքներ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողները 
կկարողանան՝ 

• Սահմանել ակադեմիական գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների առևտրայնացումը: 

• Բացատրել ակադեմիական գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
դերը տնտեսական զարգացման մեջ: 

• Բացատրել ակադեմիական գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների առևտրայնացումից 
ստացվող օգուտները հետազոտական 
հաստատությունների, 
արդյունաբերության և գիտնականների 
համար։ 

Առաջադրանքներ Քննարկում․ «Ազդեցության շրջանակ» 
(Հավելված 1) 

 

Քննարկման թեմաներ Գլխավոր 
նպատակները 

Առաջադրանքներ 
(Հավելված 1) 

Ինչ է գիտական նորարարության առևտրայնացման համակարգը  

Շեշտադրե՛ք 
ակադեմիական 
գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացման 
իմաստը։ Քննարկեք 
ԱՄՆ-ի օրինակը, 
նկարագրե՛ք Բայ-Դոլի 
օրենքը։  

Ուսանողները պետք է 
կարողանան 
սահմանել՝ ինչ է 
ակադեմիական 
գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացումը։  
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Ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
օգուտները 

Բացատրե՛ք՝ ինչ 
դրական ազդեցություն 
կարող է ունենալ 
ակադեմիական 
գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացումը 
հասարակության, 
արդյունաբերության 
ոլորտի, 
հետազոտողների և 
ընդհանուր 
տնտեսության վրա։ 

Ուսանողները պետք է 
կարողանան 
բացատրել 
ակադեմիական 
գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացման 
դերը տնտեսական 
զարգացման մեջ, 
նկարագրել 
առևտրայնացումից 
ստացվող օգուտները 
հետազոտական 
հաստատությունների, 
արդյունաբերության և 
գիտնականների 
համար։ 

Քննարկում․ 
«Ազդեցության 
շրջանակ» 

Լսարանային աշխատանք 

● Մինչ ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների
առևտրայնացման առավելությունները ներկայացնելը,
ուսանողներին բաժանեք 2-3 հոգանոց խմբերի և քննարկեն,
թե ինչպես դա կարող է դրականորեն ազդել.

o Տնտեսության
o Արդյունաբերության
o Հաստատությունների
o Հետազոտողների վրա։

● Քննարկումնից հետո խումբը պետք է ներկայացնի իր
քննարկման արդյունքները։
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Թեմա 2. Ակադեմիական գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների առևտրայնացման հիմնական 
քայլերը  

Վերջնարդյունքներ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողները 
կկարողանան՝ 

• սահմանել ակադեմիական գյուտերի և
տեխնոլոգիաների առևտրայնացման
գլխավոր ուղիները։

• բացատրել առևտրայնացման
յուրաքանչյուր ուղու դրական և
բացասական կողմերը։

• սահմանել գյուտերի/տեխնոլոգիաների
լիցենզավորմանն առնչվող գլխավոր
եզրույթները:

• ներկայացնել տեխնոլոգիաների
փոխանցման գրասենյակների
հիմնական գործառույթները։

• նկարագրել տեխնոլոգիաների
փոխանցման հայաստանյան դաշտը։

Առաջադրանքներ 

«Առևտրայնացման ուղիները» 

«Տեխնոլոգիաների փոխանցման 
գրասենյակների հիմնական գործառույթները» 

Նորարարության վերաբերյալ սահիկաշարի 
պատրաստում 

Վերջնարդյունքի 
գնահատում  

Նորարարության վերաբերյալ սահիկաշարը 
գնահատվում է դասախոսի և մյուս 
ուսանողների կողմից՝ կիրառելով 
գնահատման ձևաթուղթը (Հավելված 2): 



77 

Քննարկման թեմաներ Գլխավոր 
նպատակները 

Առաջադրանքներ 
(Հավելված 2) 

Ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
հիմնական քայլերը. ներածություն 

Շեշտադրե՛ք 
ակադեմիական 
գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացման 
հիմնական ուղիները։ 

Ուսանողները պետք է 
իմանան 
հետևյալներից 
յուրաքանչյուրի 
առավելություններն ու 
թերությունները․ 
• Գյուտի/տեխնոլոգի

այի լիցենզավորում 
• Առևտրայնացում

սկսնակ 
ընկերության 
(ստարտափ) 
միջոցով 

• Գյուտի/տեխնոլոգի
այի 
սեփականության 
իրավունքի 
վաճառք կամ 
փոխանցում 

«Առևտրայնացման 
ուղիները» 
վարժություն 

Տեխնոլոգիաների փոխանցման գրասենյակներ 

Շեշտադրե՛ք 
համալսարանում 
գործող 
տեխնոլոգիաների 
փոխանցման 
գրասենյակների 
հիմնական դերն ու 
գործառույթները։ 

Ուսանողները պետք է 
կարողանան 
բացատրել՝ ինչպես են 
համալսարաններում 
գործող 
տեխնոլոգիաների 
փոխանցման 
գրասենյակներն 
օգնում 
ակադեմիական 
գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացմանը։ 

«Տեխնոլոգիաների 
փոխանցման 
գրասենյակների 
հիմնական 
գործառույթները» 
վարժություն 
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Տեխնոլոգիաների փոխանցման հայաստանյան դաշտը 

Քննարկե՛ք 
Հայաստանում 
տեխնոլոգիաների 
փոխանցման 
իրավիճակը։ 

Սովորողները պետք է 
հասկանան 
Հայաստանում 
իրավիճակն 
ակադեմիական 
գյուտերի և 
տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացման 
համար։ 

Ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
հիմնական քայլերը 

Ներկայացրեք ուսումնական ծրագրի առաջին հատվածը, քննարկեք, 
թե ինչպես են ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացումը տարբերվում առևտրայնացման այլ տեսակներից: 
Ներկայացրե՛ք ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացման հիմնական ուղիները, քննարկեք դրանց 
առավելություններն ու թերությունները.  

• Գյուտի/տեխնոլոգիայի լիցենզավորում
• Առևտրայնացում սկսնակ ընկերության (ստարտափ) միջոցով
• Գյուտի/տեխնոլոգիայի սեփականության իրավունքի վաճառք

կամ փոխանցում

Լսարանային աշխատանք 

Ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
հիմնական ուղիները ներկայացնելուց հետո ուսանողները պետք է 
բաժանվեն 2-3 հոգանոց խմբերի և քննարկեն հնարավոր գյուտեր, 
որոնք լավ թեկնածուներ կլինեն ներկայացված առևտրայնացման 
ուղիներից յուրաքանչյուրի համար. 

● Գյուտի/տեխնոլոգիայի լիցենզավորում
● Առևտրայնացում սկսնակ ընկերության (ստարտափ) միջոցով
● Գյուտի/տեխնոլոգիայի սեփականության իրավունքի վաճառք

կամ փոխանցում

Քննարկումից հետո արդյունքները պետք է քննարկվի ամբողջ 
լսարանի հետ։ 
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Տեխնոլոգիաների փոխանցման գրասենյակներ 
 
Քննարկե՛ք, թե ինչու է հետազոտողների համար բարդ իրենց գյուտերն 
ու տեխնոլոգիաները առևտրայնացնելը: 
 

 
Լսարանային աշխատանք 

 

● Ամբողջ խմբով քննարկեք, թե ինչպիսի աջակցության կարիք 
կարող են ունենալ գյուտարարները՝ իրենց գյուտերն ու 
տեխնոլոգիաները առևտրայնացնելու համար: Բոլոր 
պատասխանները գրեք գրատախտակին: Խմբի կողմից 
քննարկված գաղափարների հիման վրա ներկայացրեք 
տեխնոլոգիաների փոխանցման գրասենյակների հիմնական 
գործառույթները: 

 
 
Տեխնոլոգիաների փոխանցման հայաստանյան դաշտը 
 

 
Լսարանային աշխատանք 

 

● Հիմք ընդունելով լսարանում իրականացրած քննարկումները ՝ 
սովորողները պետք է պատրաստեն 5−7 րոպե տևողությամբ 
սահիկաշար հետևյալ թեմայով՝ «Որպես գիտնականներ ի՞նչ 
կարող ենք ստեղծել Հայաստանի զարգացման և 
վերակառուցման համար»։ 

● Ամեն խումբ կներկայացնի իր սահիկաշարը, որը կգնահատվի 
դասախոսի և մյուս ուսանողների կողմից (գնահատման 75%-ը՝ 
դասախոսից և 25%-ը՝ սովորողներից)։ 
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Հավելված 1 
1.1 Ազդեցության շրջանակ 

Ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
գործընթացին ծանոթանալով՝  2-3 հոգանոց խմբերով քննարկենք և 
ներկայացրեք, թե ինչպես դա կարող է ազդել. 

• Տնտեսության
• Արդյունաբերության
• Ակադեմիական հաստատությունների
• Հետազոտողների վրա։

Քննարկման արդյունքները պետք է ներկայացվեն հետևյալ ձևաչափով․ 

Ազդեցու-
թյան տեսակը 
(դրական/ 
բացասական) 

Ազդեցության 
մակարդակը 
(բարձր/ցածր) 

Ազդեցության 
մանրամասները 

Տնտեսության վրա 

Արդյունաբերության 
վրա 

Ակադեմիական 
հաստատությունների 
վրա 

Հետազոտողների վրա 
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Հավելված 2 

2.1 Առևտրայնացման ուղիները 

Ծանոթանալով ակադեմիական գյուտերի և տեխնոլոգիաների 
առևտրայնացման հիմնական ուղիներին՝ 2-3 հոգանոց խմբերով 
քննարկեք հնարավոր գյուտեր, որոնք լավ թեկնածուներ կլինեն 
ներկայացված առևտրայնացման ուղիներից յուրաքանչյուրի համար. 

● Գյուտի/տեխնոլոգիայի լիցենզավորում
● Առևտրայնացում սկսնակ ընկերության (ստարտափ) միջոցով
● Գյուտի/տեխնոլոգիայի սեփականության իրավունքի վաճառք կամ

փոխանցում 

Նորարարության 
ոլորտը 

Գյուտ/ 
տեխնոլոգիա 

Հիմնավորում 

Գյուտի/տեխնո-
լոգիայի 
լիցենզավորում 

Առևտրայնացում 
սկսնակ 
ընկերության 
(ստարտափ) 
միջոցով 

Գյուտի/ 
տեխնոլոգիայի 
սեփականության 
իրավունքի 
վաճառք կամ 
փոխանցում 
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Հիմք ընդունելով լսարանում իրականացրած քննարկում՝ քո խմբի հետ 
պատրաստի՛ր 5−7 րոպե տևողությամբ սահիկաշար հետևյալ թեմայով՝ 
«Որպես գիտնականներ ի՞նչ կարող ենք ստեղծել Հայաստանի զարգացման և 
վերակառուցման համար»։ 

Քննարկումը (մտագրոհը) իրականացրե՛ք երկու հնարավոր ոլորտներից մեկի 
ուղղությամբ. 
• Ներքին՝ Հայաստանում տեղական մարտահրավերների հաղթահարման

նորարարություն։
• Արտաքին՝ նորարարություն համաշխարհային մակարդակով

արտահանման համար։

2.2 Նորարարության վերաբերյալ սահիկաշար 
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Խումբ՝ ________________________ 

Նորարարություն՝ ________________________ 

Չափանիշեր Գնահատա
կան (1−10) Մեկնաբանություններ 

Մրցակցային առավելությունների 
հստակությունը։ 

Բիզնեսի ստեղծման հստակությունը։ 

Ճանաչում են իրենց լսարանը 
(կարիքները): 

Իրականացման հստակությունը։ 

Բիզնեսի արժեքի հստակությունը։ 

Կա՞ որևէ բան, որը բացակայում էր 
կամ լրացուցիչ բացատրության 
կարիք ուներ: 
(Խնդրում ենք գրել 
մեկնաբանություններում)։ 

−−−−−−−−− 

Այլ մեկնաբանություն ունե՞ս։ −−−−−−−−− 

2.2.1 Դասընկերոջ/դասընթացավարի կողմից գնահատում 
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Թեմա 3. Մտավոր սեփականության պաշտպանության 
հիմունքներ 

Վերջնարդյունքներ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողները 
կկարողանան՝ 
• տարբերակել՝ ինչը կարող է արտոնագրվել, և

դասակարգել մտավոր սեփականությունը։ 
• տարբերակել մտավոր սեփականությունը

պաշտպանելու տարբեր մեխանիզմներ։ 
• որոնել գոյություն ունեցող արտոնագրերի և

տվյալների բազաներ։ 

Առաջադրանքներ 

Ուսանողները կուսումնասիրեն դեպքեր և 
կքննարկեն, թե ինչպես է մտավոր 
սեփականությունը գործում իրական կյանքում, և 
ինչպես հաջող շահագործումը կարող է նպաստել 
զարգացմանը: 

Վերջնարդյունքի 
գնահատում 

Ուսանողները մտավոր սեփականության 
վերաբերյալ հարցաշար կլրացնեն: 

Քննարկման թեմաներ Գլխավոր 
նպատակները 

Առաջադրանքներ 
(Հավելված 3) 

Մտավոր սեփականության համակարգը և օրենսդրական դաշտը 
Հայաստանում 

Ներկայացրե՛ք 
Հայաստանի 
օրենսդրական դաշտը։ 

Ուսանողներին 
կներկայացվի 
«Մտավոր 
սեփականության 
մասին» ՀՀ օրենքը և 
այն, թե որ 
գերատեսչությունն է 
այն իրականացնում։ 
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Արտոնագրեր․ ներածություն 

Ընդգծե՛ք, թե երբ է 
արտոնագրի 
օգտագործումը տեղին, 
և որոնք են դրա 
առավելությունները և 
թերությունները։ 

Ուսանողները 
կհասկանան, թե ինչ է 
արտոնագիրը, 
երբ/ինչպես ստանալ 
արտոնագիր, ինչպես 
են կիրառվում 
արտոնագրային 
պաշտպանությունը, և 
որն է դրա 
կարևորությունը: 

 

Առևտրային գաղտնիքներ․ ներածություն 

Ներկայացրե՛ք, թե ինչն 
է որակվում որպես 
առևտրային գաղտնիք, 
և ինչպես է այն 
տարբերվում 
արտոնագրերից: 

Ուսանողները 
կհասկանան, թե ինչ են 
առևտրային 
գաղտնիքը, դրա 
պաշտպանությունը, 
որոնք են դրա 
առավելությունները, 
որոնք են առևտրային 
գաղտնիքների 
պաշտպանության 
պահանջները, 
կհասկանան 
առևտրային 
գաղտնիքների 
առավելություններն ու 
թերությունները՝ 
արտոնագրման հետ 
համեմատած։   

 

Հեղինակային իրավունք․ ներածություն 

Շեշտադրե՛ք, թե ինչով է 
հեղինակային 
իրավունքը 
տարբերվում 
արտոնագրից: 

Ուսանողները 
կիմանան, թե ինչ է 
հեղինակային 
իրավունքը և որ 
ստեղծագործություննե
րն են պաշտպանված 
հեղինակային 
իրավունքով։ 
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Ապրանքանիշեր․ ներածություն 

Ընդգծեք, որ 
ապրանքանիշերը 
պաշտպանված են ՄՍ 
իրավունքներով: 

Ուսանողները 
կհասկանան, թե 
ինչպես է ՄՍ 
իրավունքներով 
պաշտպանված 
տարբեր 
ձեռնարկություններում 
ապրանքանիշի 
իրավունքը 
ապրանքներն ու 
ծառայությունները 
տարբերակում այլ 
ապրանքներից ու 
ծառայություններից։ 

Մտավոր 
սեփականության 
դեպքերի 
ուսումնասիրություն 
 
Մտավոր 
սեփականության 
վերաբերյալ հարցում  

                             
Մտավոր սեփականության համակարգը և օրենսդրական դաշտը 
Հայաստանում 
Մտավոր սեփականության օրենքը Հայաստանում ուղղակիորեն աջակցվում է 
Սահմանադրությամբ, որը նախատեսում է մտավոր սեփականության 
իրավունքի բոլոր ձևերը։ Ներկայացրե՛ք Հայաստանում մտավոր 
սեփականության խթանման և համաշխարհային նորարարական 
տնտեսության մաս լինելու առավելությունները: Ավարտե՛ք՝ հղում կատարելով 
ուսումնական ծրագրում Հայաստանի կողմից ստորագրված մտավոր 
սեփականության ներպետական օրենքների և միջազգային պայմանագրերի 
ցանկին: 
 
Մտավոր սեփականություն․ ներածություն 
Մտավոր սեփականության համակարգը հեշտացնում և ամրապնդում է 
բիզնեսի գործընթացները, խթանում է նորարարությունը, առաջ է մղում 
գիտությունը և հնարավորություն է տալիս ամբողջ աշխարհում 
տեխնոլոգիաների արդյունավետ և արագ տեղաշարժին: Մտավոր 
սեփականությունը պաշտպանված է օրենքով (արտոնագրեր, հեղինակային 
իրավունք և ապրանքանիշեր), որոնք մարդկանց հնարավորություն են տալիս 
ճանաչում կամ ֆինանսական օգուտներ ստանալու իրենց հորինածից կամ 
ստեղծածից:  Հավասարակշռելով նորարարների շահերը և ավելի լայն 
հանրության շահերը՝ մտավոր սեփականության համակարգը նպատակ ունի 
ստեղծելու այնպիսի միջավայր, որտեղ կարող են բարգավաճել 
ստեղծագործականությունն ու նորարարությունը: 
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Արտոնագրեր․ ներածություն 
Ներկայացրե՛ք, որ արտոնագիրը գյուտի համար տրված բացառիկ իրավունք 
է: Քննարկե՛ք. 
- արտոնագրի կողմից առաջարկվող պաշտպանության տեսակը, 
- արտոնագիր ունենալու առավելությունները/թերությունները, 
- վավերականությունն ամբողջ աշխարհում,  
- ինչպես են պաշտպանվում արտոնագրային իրավունքները,  
- ինչպես կարելի է արտոնագիր ստանալ,  
- ով է արտոնագիրը տրամադրում, և արժեքը:  
Պետք է նաև ընդգծել արտոնագրի և հնարավոր ներդրողների դերը, և այն 
ինչպես կարող է այն ազդել սեփական բիզնեսի վրա: 

 
Առևտրային գաղտնիքներ․ ներածություն 
Ներկայացրե՛ք, թե ինչն է որակվում որպես առևտրային գաղտնիք, ինչ տիպի 
տեղեկատվությունն է պաշտպանվում և ինչպես, և արտոնագրման հետ  
համեմատած՝ ինչ առավելություններ ու թերություններ ունի առևտրային 
գաղտնիքը։ 
 
Հեղինակային իրավունք․ ներածություն 
Ընդգծե՛ք, որ հեղինակային իրավունքը (կամ հեղինակի իրավունքը) 
իրավական եզրույթ է, որն օգտագործվում է նկարագրելու այն իրավունքները, 
որոնք հեղինակներն ունեն իրենց գրական և գեղարվեստական 
ստեղծագործությունների նկատմամբ: Նշե՛ք հեղինակային իրավունքի կողմից 
տրվող իրավունքների տեսակը (տնտեսական կամ բարոյական), ինչպես 
գրանցվել, ինչ է նշանակում ©−ը, և նշե՛ք, թե ինչ տարբերություն կա 
«հանրային տիրույթում գտնվող» և համացանցում հրապարակված 
աշխատանքների միջև: 
 
Ապրանքանիշեր․ ներածություն 
Ընդգծե՛ք, որ ապրանքանիշերը նշան են, որի միջոցով մի ձեռնարկության 
ապրանքը կամ ծառայությունները տարբերվում են մեկ այլ ձեռնարկության 
ապրանքից ու ծառայություններից, ինչու  են ապրանքանիշերը գրանցվում, և 
ինչու են դրանք պաշտպանված մտավոր սեփականության իրավունքներով: 
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Լսարանային աշխատանք 

 

 
• Մտավոր սեփականության վերաբերյալ դեպքերի ուսումնասիրություն։ 

Անցեք այս հղումով և քննարկեք այն լսարանում․ 
https://www.wipo.int/ipadvantage/en/ 
o Լսարանում ընտրեք երկու տարբեր դեպքեր և քննարկե՛ք, թե ինչպես է 

մտավոր սեփականությունը գործում իրական կյանքում, և ինչպես 
հաջողակ շահագործումը կարող է նպաստել զարգացմանը։ 

o Հարցրեք ուսանողներին՝ արդյոք նրանք ունեն օրինակներ, և 
ընդհանուր քննարկում իրականացրեք: 

• Ուսանողներին բաժանեք մտավոր սեփականության վերաբերյալ 
հարցումը և նրանց խնդրեք լսարանում լրացնել այն՝ ստուգելու իրենց 
գիտելիքները: 
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Լրացուցիչ նյութեր 
 

1. Intellectual Property Agency of Armenia is the patent office of Armenia 
(Government Agency): http://aipo.am/hy 

2. The World Intellectual Property Organization website: 
https://www.wipo.int/about−ip/en/ 

3. Test your knowledge with the Traditional Knowledge Quiz 
https://www.wipo.int/tk/en/tk_quiz_2020.html 

4. Frequently Asked Questions about a Patent: 
https://www.wipo.int/patents/en/faq_patents.html 

5. What is a Trade Secret? https://www.wipo.int/tradesecrets/en/ 
6. What is Copyright? https://www.wipo.int/copyright/en/ 
7. Geographical Indications: What are they? 

https://www.wipo.int/geo_indications/en/ 
8. What are intellectual property rights? 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm 
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Հավելված 3 
3.1․ Մտավոր սեփականության վերաբերյալ հարցում  
 
1. Տարբերակներից ո՞րն է պաշտպանում արվեստագետների ստեղծած 
մտավոր սեփականությունը։ 

Ա․ Հեղինակային իրավունք 
Բ․ Աշխարհագրական նշումներ 
Գ․ Արտոնագրեր 
Դ․ Գրանցված նմուշներ 
Ե․ Ապրանքանիշեր 

 
2. Տարբերակներից ո՞րն է պաշտպանում դիզայներների կողմից ստեղծված 
մտավոր սեփականությունը։ 

Ա․ Հեղինակային իրավունք 
Բ․ Աշխարհագրական նշումներ 
Գ․ Արտոնագրեր 
Դ․ Գրանցված նմուշներ 
Ե․ Ապրանքանիշեր 

 
3. Տարբերակներից ո՞րն է պաշտպանում գյուտարարների կողմից ստեղծված 
մտավոր սեփականությունը: 

Ա․ Հեղինակային իրավունք 
Բ․ Աշխարհագրական նշումներ 
Գ․ Արտոնագրեր 
Դ․ Գրանցված նմուշներ 
Ե․ Ապրանքանիշեր 
 

4. Տարբերակներից ո՞րն է աշխարհագրական նշում։ 
Ա․ «BMW» 
Բ․ «Champagne» 
Գ․ «Hogwarts» 
Դ․ «PlayStation» 
Ե․ «World Wide Web» 

 
5. Ի՞նչ է պաշտպանում ապրանքանիշը: 

Ա․ Գյուտ 
Բ․ Արվեստի գործ 
Գ․ Լոգոները, անունները և ապրանքանիշեր 
Դ․ Արտադրանքի տեսքը, ձևը և զգացողություն 
Ե․ Գաղտնի բանաձև 
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6. Շատ երկրներում որքա՞ն է հեղինակային իրավունքի տևողությունը: 
Ա․ Ստեղծագործության ստեղծումից 10 տարի անց 
Բ․ Ստեղծագործության ստեղծումից 50 տարի անց 
Գ․ Ստեղծագործությունը ստեղծողի մահից 10 տարի անց 
Դ․ Ստեղծագործությունը ստեղծողի մահից 50 տարի անց 

 
7. Որքա՞ն ժամանակ են սովորաբար գործում արտոնագրերը: 

Ա․ 10 տարի 
Բ․ 20 տարի 
Գ․ 40 տարի 
Դ․ 60 տարի 

 
8. Եթե գրել ես պատմություն, ապա մտավոր սեփականության ո՞ր տեսակն է 

քեզ իրավունք տալիս որոշելու, թե ով կարող է վաճառել քո 
ստեղծագործության կրկնօրինակները: 
Ա․ Հեղինակային իրավունք 
Բ․ Աշխարհագրական նշումներ 
Գ․ Արտոնագրեր 
Դ․ Գրանցված նմուշներ 
Ե․ Ապրանքանիշեր 
 

9. Պատկերացրո՛ւ՝  մարզական թիմը հիմնում է ընկերություն՝ հագուստի իր 
տեսականին վաճառելու համար: Մտավոր սեփականության ո՞ր տեսակով 
թիմը կարող է ապացուցել, որ հագուստը պատրաստված է իրենց կողմից: 
Ա․ Հեղինակային իրավունք 
Բ․ Աշխարհագրական նշումներ 
Գ․ Արտոնագրեր 
Դ․ Գրանցված նմուշներ 
Ե․ Ապրանքանիշեր 

 
10. Եթե ընկերությունը մշակում է նոր տեխնոլոգիա, որը բարելավում է իր 

հիմնական արտադրանքը, մտավոր սեփականության ո՞ր տեսակը նա 
կարող է օգտագործել, որ ուրիշներին թույլ չտա կրկնօրինակել իրենց 
գյուտը։  
Ա․ Հեղինակային իրավունք 
Բ․ Աշխարհագրական նշումներ 
Գ․ Արտոնագրեր 
Դ․ Գրանցված նմուշներ 
Ե․ Ապրանքանիշեր 
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Թեմա 4. Ստարտափի գործարկում ակադեմիական 
գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
նպատակով 

Վերջնարդյունքներ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողները 
կկարողանան՝ 

• նկարագրել ակադեմիական գյուտերի և
տեխնոլոգիաների առևտրայնացման 
նպատակով ստարտափի գործարկման 
հիմնական փուլերը. 

• սահմանել հայեցակարգի ստուգումը,
նախատիպը և նվազագույն 
կենսունակությամբ արտադրանքը. 

• նկարագրել բիզնես մոդելի կտավը,
ճկուն կտավի մոդելը և արժեքավոր առաջարկի 
կտավը. 

• նկարագրել ներդրումների ներգրավման
հիմնական գործիքները․ 

• նկարագրել ստարտափի հաջող
ներկայացման գլխավոր քայլերը: 

Առաջադրանքներ 

«Բիզնես մոդելի կտավը» (Հավելված 4) 
«Ճկուն կտավի մոդելը» (Հավելված 4) 
«Արժեքավոր առաջարկի կտավը» (Հավելված 4) 

Վերջնարդյունքի 
գնահատում 

Պրոդուկտի թողարկման և գնահատման վերաբերյալ  
սահիկաշար (Հավելված 4) 

Քննարկման 
թեմաներ 

Գլխավոր 
նպատակները 

Առաջադրանքներ 
(Հավելված 4) 

Ինչ է ստարտափը 

Սահմանե՛ք 
ստարտափը։ 

Ուսանողները պետք է 
տարբերակեն 
ստարտափն այլ 
ընկերություններից։ 

Բիզնես մոդելի կտավը 

Նկարագրե՛ք Բիզնես 
մոդելի կտավի 
հիմնական դերն ու 
բաժինները։ 

Ուսանողները պետք է 
նկարագրեն, թե որոնք 
են Բիզնեսի մոդելի 
կտավի հիմնական 

«Բիզնես մոդելի կտավը» 
լսարանային աշխատանք 
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բաժիններն ու 
պահանջները։ 

Ճկուն կտավի մոդելը 

Նկարագրե՛ք 
Ճկուն կտավի մոդելի 
հիմնական դերն ու 
բաժինները։ 

Ուսանողները պետք է 
պետք է նկարագրեն, թե 
որոնք են Ճկուն կտավի 
մոդելի հիմնական 
բաժիններն ու 
պահանջները, և ինչով է 
վերջինս տարբերվում 
Բիզնես մոդելի կտավից։ 

«Ճկուն կտավի մոդելը» 
լսարանային աշխատանք 

Արժեքավոր առաջարկի կտավ 

Նկարագրե՛ք 
Արժեքավոր 
առաջարկի կտավի 
հիմնական դերն ու 
բաժինները։ 

Ուսանողները պետք է 
պետք է նկարագրեն, թե 
որոնք են Ճկուն կտավի 
մոդելի հիմնական 
բաժիններն ու 
պահանջները։ 

«Արժեքավոր առաջարկի 
կտավ» լսարանային 
աշխատանք 

Զարգացման փուլերի դիրքը 

Ընդգծե՛ք 
ստարտափի 
զարգացման 
հիմնական փուլերը։ 

Սովորողները պետք է 
տարբերակեն և 
նկարագրեն 
գաղափարի 
մտահաղացման, 
վավերացման, 
մշակման, 
ընդարձակման և աճի 
փուլերը։ 

Հայեցակարգի ստուգումը 

Ընդգծե՛ք, թե ինչպես 
է հայեցակարգի 
ստուգումը 
աջակցում 
վավերականացման 
փուլին։ 

Սովորողները պետք է 
սահմանեն՝ ինչ է 
հայեցակարգի 
ստուգումը և դրա 
ֆինանսավորումը։ 

Քննարկում և հարցաշար 
«Հայեցակարգի 
ստուգում» 
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Նախատիպը և նվազագույն կենսունակությամբ արտադրանք 

Ընդգծե՛ք 
ստարտափի 
ձևավորման 
ընթացքում 
նախատիպի և 
նվազագույն 
կենսունակությամբ 
արտադրանքի 
ստեղծման 
կարևորությունը։ 

Սովորողները պետք է 
սահմանեն նախատիպն 
ու նվազագույն 
կենսունակությամբ 
արտադրանքն ու նշեն 
դրանց էական 
տարբերությունները։ 

 

Ֆինանսավորման աղբյուրներ 

Քննարկե՛ք 
ֆինանսավորման 
հիմնական 
աղբյուրներն ու 
դրանց 
առավելություններն 
ու թերությունները։ 
 
Ընդգծե՛ք 
ֆինանսավորման 
հիմնական փուլերն 
ու յուրաքանչյուր 
փուլի 
առանձնահատկությ
ունները։ 

Սովորողները պետք է 
կարողանան թվարկել 
ստարտափի 
ֆինանսավորման 
հիմանական 
եղանակները և 
պատճառաբանել 
աղբյուրի ընտրությունը։ 
 
Սովորողները պետք է 
կարողանան 
նկարագրել 
ֆինանսավորման 
փուլերն ու դրանց 
առանձնահատկություն
ները։ 
 

 

Ներդրումային ներկայացում 

Ընդգծե՛ք հիմնական 
չափանիշները 
ներդրումային 
ներկայացումներ 
պատրաստելիս։ 

Սովողները պետք է 
իմանան՝ ինչպես 
արդյունավետ 
նախապատրաստվել 
ներդրումային 
ներկայացումներին։ 

Ներդրումային 
ներկայացման 
վերաբերյալ 
աշխատանքային թերթիկ 
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Ինչ է ստարտափը 

Բացատրեք, որ ստարտափը ժամանակավոր կազմակերպություն է, որը 
նախատեսված է կրկնվող և մասշտաբային բիզնես մոդել փնտրելու համար: 
Ստարտափի հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է հստակ սահմանել, 
թե ինչ հիմնական արժեք է այն ստեղծում հաճախորդների համար և մշակել 
մանրակրկիտ ռազմավարություններ՝ առավելագույնի հասցնելու շուկայի 
մասշտաբը և ստարտափի առաջարկած արտադրության կամ 
ծառայությունների ծավալը: 

Բիզնես մոդելի կտավը 

Ներկայացրեք բիզնես մոդելի կտավի 9 հիմնական բաժինները․ 
1. Արժեքավոր առաջարկ
2. Հաճախորդների խմբեր
3. Ուղիներ
4. Հաճախորդների հետ հարաբերություններ
5. Եկամուտի հոսքեր
6. Գլխավոր գործողություններ
7. Գլխավոր ռեսուրսներ
8. Գլխավոր գործընկերներ
9. Ծախսերի կառուցվածք

Լսարանային աշխատանք 

● Սովորողները պետք է բաժանվեն խմբերի։
● Խմբերը պետք է օգտագործեն Բիզնես մոդելի կտավը՝ նկարագրելու

իրենց ստարտափ գաղափարի հիմնական բաղադրիչները: 
● Յուրաքանչյուր խումբ պետք է ներկայացնի այն 7-10 րոպե։

Ճկուն կտավի մոդելը 

Ներկայացրեք, որ Ճկուն կտավի մոդելը Բիզնես մոդելի կտավի 
հարմարեցված տարբերակն է և նկարագրեք, թե ինչպես է այն 
տարբերվում վերջինից՝ բացատրելով դրա տարրերը. 

• Խնդիր
• Լուծում
• Գլխավոր ցուցանիշներ
• Արժեքավոր առաջարկ
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• Եզակի առավելություն
• Ուղիներ
• Հաճախորդների խմբեր
• Ծախսերի կառուցվածք
• Եկամուտի հոսքեր

Նկարագրեք երկու մոդելների առավելություններն ու թերությունները․ 

Ճկուն կտավի մոդել Բիզնես մոդելի կտավ 

Առավելություններ 
- Կենտրոնանում է բիզնեսի

լուծելիք խնդիրը լավ 
հասկանալու վրա։ 

- Սահմանափակում է
«Լուծում» բաժինը՝ 
քաջալերելով պարզ ու 
հեշտ փորձարկվող 
գաղափարներ։ 

- Առաջարկում է հիմնական
ցուցանիշներ՝ գնահատելու 
համար, թե արդյո՞ք 
բիզնեսը ճիշտ ուղղությամբ 
է ընթանում։ 

- Հաշվի է առնում անորոշ
վիճակները, վարկածներն 
ու թերի տվյալները։ 

Առավելություններ 
- Սահմանում է բիզնեսի

համար արժեք ու եկամուտ 
ստեղծող գլխավոր 
գործողությունները։ 

- Քաջալերում է
հաճախորդների ու 
գործընկերների հետ 
ռազմավարական 
հարաբերություններ։ 

- Հնարավոր է դարձնում
գոյություն ունեցող բիզնես 
մոդելի փորձարկումը 
շուկայի համար։ 

Թերություններ 
- Չափազանց մեծ

կարևորություն է տալիս 
ներքին կենտրոնացմանը՝ 
առանց հաշվի առնելու 
շրջապատող 
էկոհամակարգը։ 

- Սահմանափակում է
ռազմավարական 
մտածողությունը՝ 
կենտրոնանալով 
հաճախորդների 

Թերություններ 
- Հարմար չէ զարգացման

վաղ փուլերում գտնվող 
բիզնեսների համար։ 

- Հնարավոր է դարձնում
բիզնես մոդելին վերաբերող 
ռիսկային վարկածներ՝ 
առանց դրանց ստուգման 
հստակ ճանապարհ 
մատնանշելու։ 

- Կենտրոնանում է բիզնեսի
վերջնական ձևի վրա՝ 
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այսրոպեական 
պահանջների վրա՝ առանց 
հաշվի առնելու ապագայի 
զարգացումները։ 

- Չունի «Ռեսուրսներ»
բաժինը, ուստի կարող է 
հանգեցնել արտադրանքին 
վերաբերող 
անիրատեսական 
գաղափարների։ 

առանց դրան հասնելու 
ռազմավարություն 
սահմանելու։ 

Լսարանային աշխատանք 

● Սովորողները պետք է բաժանվեն խմբերի։
● Խմբերը պետք է օգտագործեն Ճկուն կտավի մոդելը՝ նկարագրելու

իրենց ստարտափ գաղափարի հիմնական բաղադրիչները: 
● Յուրաքանչյուր խումբ պետք է ներկայացնի այն 7-10 րոպե։

Արժեքավոր առաջարկի կտավը 

Ներկայացրե՛ք Արժեքավոր առաջարկի կտավի նպատակն ու հիմնական 
տարրերը։ 

Հաճախորդի նկարագիր 
• Օգուտներ
• Խնդիրներ
• Անելիք

Արժեքավոր առաջարկ 
• Օգուտ բերողներ
• Խնդիր լուծողներ
• Արտադրանք և ծառայություններ

Բացատրեք, թե ինչպես հասնել արժեքի առաջարկի կտավի և 
հաճախորդի պրոֆիլի համապատասխանությանը: 
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Լսարանային աշխատանք 

 

● Սովորողները պետք է բաժանվեն խմբերի։ 
● Խմբերը պետք է այժմ կիրառեն Արժեքավոր առաջարկի կտավը՝ 

նկարագրելու իրենց ստարտափ գաղափարի հիմնական 
բաղադրիչները: 

● Յուրաքանչյուր խումբ պետք է ներկայացնի այն 7-10 րոպե։ 
 
Զարգացման փուլերի դիրքը 
 
Բացատրեք, որ ստարտափների զարգացման 5 հիմնական փուլ կա. 
 

• Գաղափարի մտահղացում 
• Վավերացում 
• Մշակում 
• Ընդարձակում 
• Աճ 

 
Ներկայացրեք, որ գաղափարի մտահաղացումը սովորաբար իրականացվում 
է համալսարանական միջավայրում՝ հետազոտական լաբորատորիաներում: 
 
Վավերացումը արտաքին աշխարհի հետ կապվելու առաջին քայլն է՝ 
գնահատելու, թե արդյոք այն, ինչ գյուտարարը տեսել է որպես նշանակալի 
բեկում, ուրիշների կողմից նույն ձև է ընդունվում։ 
 
Այս փուլում կարևոր է իրականացնել հայեցակարգի ստուգում, որն իրենից 
ներկայացնում է վարժություն՝ որոշելու և ստուգելու գաղափարի 
իրագործելիությունը, թե արդյոք այն ունի գործնական ներուժ շուկայում, թե ոչ: 
Շեշտեք, որ նոր արտադրանք ստեղծելիս պետք է տրվեն հետևյալ հարցերը․ 
արդյո՞ք այս ապրանքի կարիքը կա, և արդյո՞ք այն կարող է օգտակար, 
իրագործելի և շահավետ լինել: 
 
Այս փուլը հաջողությամբ անցնելուց հետո, ամենայն հավանականությամբ, 
հետազոտահեն գյուտից արտադրանք կստեղծվի: Նախատիպը վերջնական 
արտադրանքի ավելի վաղ տարբերակն է: 
 
Գործարկման հաջորդ փուլը զարգացման փուլն է, որը հանգեցնում է 
նվազագույն կենսունակ արտադրանքի (MVP): Ապրանքի այս տարբերակը 
(գրեթե) պատրաստ է շուկա դուրս գալու համար: Այն պետք է բավականաչափ 
լավ լինի շուկայում մրցակցային առավելություն ունենալու համար: Ընդգծե՛ք, 
որ նվազագույն կենսունակ արտադրանքն այն ապրանքն է, որը կարելի է 
շուկա ներմուծել, և ցանկացած խնդիր պետք է լուծել մինչև այն շուկա 
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ներմուծելը։ Ապրանքի սպառման շրջանակը կարող է ընդլայնել և զարգանալ՝ 
հաճախորդների տրամադրած հետադարձ կապի շնորհիվ: 
 
Ընդարձակումը և աճը ստարտափի զարգացման վերջին փուլերն են, որոնք 
հանգեցնում են ապրանքի շուկա ներմուծմանը և շուկայի հասանելիության 
ընդլայնմանը: 
 

 
Լսարանային աշխատանք 

 

• Ուսանողներին խնդրե՛ք 2−3−հոգանոց խմբերի բաժանվել և 
ուսումնասիրել «Հայեցակարգի ապացույցի քննարկում» 
աշխատանքային թերթիկը (Հավելված 4)։ (20−30 րոպե) 

• Ընդհանուր քննարկում իրականացրե՛ք և հարցրե՛ք ուսանողներին՝ 
արդյոք որևէ բան բացակայում էր քննարկման ժամանակ, որը նրանք 
կցանկանային ավելացնել։ 

 
 

 
Լսարանային աշխատանք 

 

• Ուսանողներին խնդրե՛ք պատասխանել հայեցակարգի ապացույցի 
հարցաշարին (Հավելված 4)։ (15 րոպե) 

• Պատասխանները քննարկե՛ք լսարանում։ Պատասխանները 
ներկայացված են հայեցակարգի ապացույցի հարցաշարի 
պատասխաններում (Հավելված 4)։ 

 
Ներդրումների ավելացում 
 
Ընդգծե՛ք, որ բազմաթիվ պատճառներով ոչ բոլոր սկսնակներն են գնում այս 
ճանապարհով, սակայն ձեռնարկությունների մեծ մասն ի վիճակի չէ 
ինքնուրույն ֆինանսավորվելու, և, հետևաբար, պետք է դիտարկել այլ 
տարբերակներ: 
 
Ստարտափի ֆինանսավորման աղբյուրները 
 
Ընդգծե՛ք, որ ֆինանսավորման բազմաթիվ ուղիներ կան: 

1. Նվիրատվության վրա հիմնված դրամահավաք 
Փոքր գումարներ բազմաթիվ ներդրողների կողմից՝ առանց սեփական 
կապիտալի: Մտածի՛ր GoFundMe−ի նման հարթակների մասին: 
Հիմնական առավելությունն այն է, որ սեփական եկամուտը չի կիսվում: 
Հիմնական թերությունն այն է, որ ֆինանսավորման բազմաթիվ 
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կայքեր ներառում են հարթակի ու այլ սպասարկման վճարներ և 
պահանջում են լրացուցիչ շուկայավարում և ներդրումներ: 
 

2. Հանրային ֆինանսավորում կամ սուբսիդիաներ 
Կառավարությունը և միջազգային կազմակերպությունները հաճախ 
աջակցում են տեխնոլոգիական նորարարություններին՝ 
հայտարարելով դրամաշնորհներ գաղափարի փուլում գտնվող 
ստարտափների համար: Սա ֆինանսավորման հիանալի աղբյուր է 
գիտահեն ստարտափների համար, քանի որ դրամաշնորհները 
սովորաբար չեն ենթադրում որևէ ծախս, եկամուտների բաշխում, 
սեփական կապիտալի բաժնետոմսեր և այլն: 
 

3. Ընկերներ և ընտանիք 
Ընկերներից և ընտանիքից գումար խնդրելը: Հիմնական 
առավելությունն այն է, որ հնարավոր է՝ կարիք չլինի, որ բիզնեսը 
միանգամից ընդլայնվի, և ընկերներն ու ընտանիքը կարող են ավելի 
համբերատար լինել դանդաղ մեկնարկի պարագայում: Հիմնական 
թերությունն այն է, որ եթե բիզնեսը ձախողվի, կարող են խզվել 
մարդկային կարևոր հարաբերությունները: 
 

4. Հրեշտակ ներդրողներ 
Այս ներդրողները նման են ընկերներին և ընտանիքին, սակայն 
պահանջում են իրենց եկամուտը: Հիմնական առավելությունն այն է, 
որ նրանք պատրաստ են ներդրումներ կատարելու ավելի ռիսկային 
ձեռնարկություններում և սովորաբար ավելի պասիվ են․ քիչ են 
խառնվում ձեռնարկության գործերին: Հիմնական թերությունն այն է, 
որ նրանցից էլ ավելի շատ ժամանակ է պահանջվում կապը 
պահպանելու համար, և կարող են պահանջել շատ եկամուտ։ 

 
5. Ստարտափներին օգնող կազմակերպություններ (Accelerators) 

Սրանք կազմակերպություններ կամ բիզնեսներ են, որոնք 
ստարտափներին օգնում են սկսելու իրենց գործը: Հիմնական 
առավելությունն այն է, որ փորձառու ձեռներեցները աջակցում են 
մեկնարկի գործընթացին: Հիմնական թերությունն այն է, որ շտապում 
են՝ ունենալով մեծ ակնկալիքներ: 
 

6. Վենչուրային կապիտալի ընկերություններ 
Վենչուրային կապիտալիստները ֆինանսավորման մեծ 
հնարավորություններ ունեն: Հիմնական առավելությունն այն է, որ 
նրանք ունեն ֆինանսավորման մեծ հնարավորություններ և 
ռեսուրսներ: Հիմնական թերությունն այն է, որ ստիպված ես հաշվի 
առնել նրանց ցանկություններն ու պահանջները: 
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7. Բանկային վարկեր 
Տրամադրվում են բանկի կողմից և պետք է փոխհատուցվեն: 
Առավելությունն այն է, որ այդ գումարը քոնն է, և չկան ներդրողներ, 
որոնց կարծիքը պետք է հաշվի առնել կամ տեղեկացնել ամեն ինչի 
մասին: Թերությունն այն է, որ պետք է փոխհատուցես, նույնիսկ եթե 
բիզնեսը ձախողվի: 

 
Ներկայացրե՛ք ստարտաթի ֆինանսավորման երեք փուլերը և դրանց 
առանձնահատկությունները․ 

• Ֆինանսավորման Ա փուլ 
• Ֆինանսավորման Բ փուլ 
• Ֆինանսավորման Գ փուլ 

 
Ինչ են գնահատում ներդրողները 
 
Ներկայացրե՛ք, որ պետք է մանրամասն նախապատրաստվել նախքան 
ներդրողների հետ հանդիպելը, և Ներդրումային սահիկաշարը (Pitch Deck) 
հակիրճ ներկայացում է, որը շահագրգիռ կողմերին տրամադրում է 
ստարտափի մասին հիմնական տեղեկատվությունը: Հաջողակ 
սահիկաշարի երեք հիմնական հատկանիշներն են՝ գեղեցիկ տեսք, գրավիչ 
և հակիրճ: 
 
Ներկայացրե՛ք հաջող ներկայացմանը պատրաստվելու հիմնական 
քայլերն՝ ըստ Գայ Կավասակիի. 

• Նախապատրաստություն 
• Միջավայրի կարգավորում 
• Ներկայացնել ստարտափի էությունը հենց առաջին րոպեին 
• 10/20/30 կանոնի պահպանում 
• Միայն մեկ անձի ելույթ 
• Անվերջ ներկայացնել 
• Նշումներ կատարել և հետևել դրանց 
• Նոր տարբերակի ստեղծում 
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Լսարանային աշխատանք 

 

• Ուսանողներին բաժանեք կարճ զեկույցի վերաբերյալ աշխատանքային 
թերթիկը (Հավելված 6)։ Ուսանողներին խնդրե՛ք բաժանվել 
3−4−հոգանոց խմբերի և լրացնել աշխատանքային թերթիկը: Նրանց 
խնդրե՛ք ընտրել թեմա և ստեղծել արտադրանք (կարող է լինել 
մտացածին. պարտադիր չէ, որ իրական լինի): (30 րոպե) 

• Ուսանողները իրենց սովորածի հիման վրա և աշխատանքային 
թերթիկի օգնությամբ պետք է պատրաստեն 5–7 րոպե տևողությամբ 
զեկույց: (1 ժամ) 

• Բաժանե՛ք «Դասընկերոջ/դասընթացավարի գնահատում» թերթիկը 
(Հավելված 6)։ Յուրաքանչյուր խմբի ելույթի ժամանակ բոլորը, ներառյալ 
դասընթացավարը, պետք է լրացնեն թերթիկը: 

• Գնահատականի 75 %−ը պետք է ձևավորվի դասընթացավարի 
գնահատումից, իսկ 25 %−ը դասընկերների։  
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Հավելված 4 
4.1 Բիզնես մոդելի կտավ 
 
Ելնելով սովորածից՝ խմբով մտածեք ստարտափ գաղափար և, 
օգտագործելով Բիզնես մոդելի կտավը, նկարագրեք ստարտափ 
գաղափարի հիմնական բաղադրիչները: Արդյունքները ներկայացրեք 7-10 
րոպեում: 
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4.2 Ճկուն կտավի մոդելը և Արժեքավոր առաջարկի կտավը 

Օգտագործելով Ճկուն կտավի մոդելը և/կամ Արժեքավոր առաջարկի 
կտավը, նկարագրեք ստարտափ գաղափարի հիմնական 
բաղադրիչները: Արդյունքները ներկայացրեք 7-10 րոպեում: 
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4.3․ Հայեցակարգի ապացույցի քննարկում 
 
Խմբով դիտարկի՛ր հայեցակարգի ապացույցի մշակման ստորև 
ներկայացված սցենարը։ Արդյո՞ք ինչ−որ բան պակասում է այս սցենարում, 
և որևէ բան կավելացնեի՞ր։ Ինչո՞ւ: 
 
Պատկերացրո՛ւ՝ ցանկանում ես երգիչ−երգահան դառնալ։ Նախքան 
«Գրեմմի» մրցանակաբաշխության ժամանակ նկարվելը մի շարք 
խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծել. 
● Ինչպե՞ս (և որտե՞ղ) կարող ես գտնել լավ պրոդյուսեր: 
● Ունե՞ս երգեր, որոնք մարդկանց դուր կգան: 

 
Պրոդյուսերի մոտ գնալու և քո երգը բացատրելու կարիք չկա։ Նա 
իրավամբ անտեսելու է քեզ, քանի որ երաժշտությունը պետք է լսել, ոչ թե 
բացատրել: Ահա թե ինչու պետք է ձայնագրես քո տանը: Դա շատ 
ժամանակ և գումար չի պահանջում՝ համեմատած ստուդիայում 
ձայնագրության հետ: 
 
Ավարտելուց հետո այն ներկայացնում ես ընկերներիդ և անգամ 
պատահական մարդկանց՝ նրանց կարծիքը լսելու համար: Եթե գոհ ես 
արդյունքից, կարող ես վերցնել ձայնագրությունը և գնալ պրոդյուսերի մոտ։ 
Այս ձայնագրությունը իրականում քո հայեցակարգի ապացույցն է: 
 
 Մինչ այժմ դու կատարել ես երեք քայլ. 
● Ունես վերջնական արտադրանքի ամբողջական և մանրամասն 

պատկերը: 
● Ունես քո արտադրանքի իրագործելիության ապացույց (դու 

իրականում կարող ես երգ գրել): 
● Գիտես, որ քո երաժշտությունը պահանջարկ կունենա՝ հիմնվելով 

արդեն ստացած արձագանքի վրա: 
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4.4․ Հայեցակարգի ապացույցի հարցաշար 
 
1. Ի՞նչ է հայեցակարգի ապացույցը։ 
 
 
 
 
 
2. Ի՞նչ եղանակներով է ձեռք բերվում հայեցակարգի ապացույցը։ 
Հակիրճ նկարագրի՛ր հայեցակարգի ապացույց ձեռք բերելու երկու 
եղանակ: 
 
 
 
 
 
 
3. Ներկայացրո՛ւ հայեցակարգի ապացույցի օրինակ։ 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ո՞րն է հայեցակարգի ապացույցի, նվազագույն կենսունակ 
արտադրանքի և նախատիպի տարբերությունը։  
 
 
 
 
 
 
 
5. Ինչո՞ւ է հայեցակարգի ապացույցը կարևոր։ 

  



112 

Պատասխաններ․ Հայեցակարգի ապացույցի հարցաշար 
1. Ի՞նչ է հայեցակարգի ապացույցը։ 
Հայեցակարգի ապացույցը գաղափարի իրագործելիության մասնակի 
ներկայացումն է: 

 
2. Ի՞նչ եղանակով է ձեռք բերվում հայեցակարգի ապացույցը։ 
Հայեցակարգի ապացույց ձեռք բերելու երկու եղանակ կա. Առաջինը՝ 
ինքդ կարող ես առաջադրել: Երկրորդ՝ համացանցում կարող ես գտնել մի 
քանի ընկերություններ, որոնք հայեցակարգի ապացույց ստեղծելու 
վերաբերյալ անվճար խորհրդատվություն են տրամադրում: Կարող ես 
նաև վճարել ընկերությանը՝ քո արտադրանքի հայեցակարգի ապացույցը 
ստեղծելու համար: Բացի այդ, եթե ունես հնարավոր հաճախորդ կամ 
ներդրող քո գաղափարի համար, կարող ես խնդրել նրանց վճարել 
հայեցակարգի ապացույցի համար: Սակայն դա վիճելի տարբերակ է, 
քանի որ որոշ ներդրողներ չեն ընդունում հայեցակարգի ապացույցի 
համար վճարելու գաղափարը: 

 
3. Ներկայացրո՛ւ հայեցակարգի ապացույցի օրինակ։ 
Հայեցակարգի ապացույցը ստուգում է գաղափարի իրագործելիությունը: 
Օրինակ՝ «Pixar» կինոստուդիան ստեղծում է կարճամետրաժ ֆիլմեր՝ 
անիմացիոն նոր տեխնիկա և տեխնոլոգիաներ ցուցադրելու համար։ Երբ 
որոշում կայացնողները հաստատում են դրանք, «Pixar»−ը այդ ամենը 
օգտագործում է ապագա անիմացիաների համար: Այդպիսի 
փորձություններից մեկը եղավ «Սրնգահարը» կարճամետրաժ ֆիլմը։ 
2017 թ․ անիմացիան նույնիսկ արժանացել է «Օսկար»−ի՝ «Լավագույն 
անիմացիոն կարճամետրաժ ֆիլմ» անվանակարգում: 

 
4. Ո՞րն է հայեցակարգի ապացույցի, նվազագույն կենսունակ 

արտադրանքի և նախատիպի տարբերությունը։  
Հայեցակարգի ապացույցը առաջին քայլերից մեկն է, որը պետք է 
իրականացնես քո նախագծի զարգացման վաղ փուլերում: Դրանից հետո 
կարող ես ստեղծել նախատիպ: Հետո՝ քո արտադրությունը սկսելուց 
անմիջապես առաջ, պետք է ստեղծես նվազագույն կենսունակ 
արտադրանք։ 

 
5. Ինչո՞ւ է հայեցակարգի ապացույցը կարևոր։ 
Հայեցակարգի ապացույցը կարևոր է, քանի որ այն կարող է վկայել քո 
գաղափարի իրագործելիության մասին՝ զարգացման գործընթացի 
սկզբում: Երբեմն կարող ես հայեցակարգի ապացույց առաջադրել անգամ 
նպատակիդ հասնելու որևէ այլ գործողություն կատարելուց առաջ: Այլ 
կերպ ասած՝ կարող ես բարելավել այն հենց սկզբից կամ չշարունակել՝ 
կախված նրանից՝ արժե ջանք թափել, թե ոչ։ 
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4.5․ Ներդրումային ներկայացում 
 
Ստեղծեք ապրանք, որը կարող է նաև գեղարվեստական լինել, ուղղակի պետք 
է իրատես լինել: Պատասխանե՛ք ձեր արտադրանքի վերաբերյալ ստորև 
տրված հարցերին: Ավարտելուց հետո, ձեր արտադրանքի վերաբերյալ 
պատրաստե՛ք կարճ ներկայացում: 
 

• Նշե՛ք ձեր ապրանքի անունը, գործառույթը, արժեքը, 
նկարագրությունը։  

• Ո՞վ է ձեր թիրախային շուկան: Ո՞րն է տարիքային միջակայքը: Ձեր 
արտադրանքը ինչո՞ւ պետք է օգտվողներին հետաքրքրի: Օգտվողը 
որքա՞ն է ծախսում նմանատիպ ապրանքների վրա: Որքա՞ն է ձեր 
հնարավոր շուկայի մեծությունը:  

• Ո՞րն է ձեր թիրախային ընկերությունը: Ձեր արտադրանքը կարո՞ղ է 
արժեք ներկայացնել ընկերության համար: 

• Ինչո՞ւ է ձեր արտադրանքը անհրաժեշտ և եզակի: Ինչո՞վ է այն 
տարբերվում այլ ապրանքներից: 

• Մեկ նախադասությամբ նկարագրե՛ք ձեր ապրանքը։ 
 
Լսարանում պատրաստե՛ք 5−7 րոպե տևողությամբ ներդրումային 
ներկայացում վերը նշված հարցերի հիման վրա: 
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4.5.1․ Դասընկերոջ/դասընթացավարի գնահատում  
 
Խումբը ________________________ 
 
Ապրանքը ________________________ 
 

Չափանիշեր 
Գնահատ
ական 
(1−10) 

Մեկնաբանություններ 

Խնդրի հստակ լինելը   
Ապրանքի կիրառության 
պարզությունը (ինչ նպատակով է 
ծառայում արտադրանքը): 

  

Ապրանքի նկարագրության 
հստակություն (օրինակ՝ անվանումը, 
գինը և այլն): 

  

Արտադրանքի եզակիության 
հստակությունը (այսինքն՝ տարբեր 
լինելը): 

  

Մրցակցության և շուկայի 
հստակությունը (օրինակ՝ 
կատարողականի չափումը): 

  

Թիրախային շուկայի և դրա չափի 
հստակություն (այսինքն՝ 
ժողովրդագրական, հոգեբանական) 

  

Ելույթը (այսինքն՝ ժամանակ, 
արագություն, խոսելու տոն, 
տեղեկատվություն, հստակություն) 

  

Որպես ներդրող՝ որքա՞ն է 
հավանական, որ դու ներդրումներ 
կկատարես այս ապրանքի համար: 
(Խնդրում ենք ավելացնել 
մեկնաբանություն՝ պատճառաբանելով 
քո որոշումը)։ 

  

Այլ մեկնաբանություն ունե՞ս։ −−−−  
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Գիտական նորարարության առեւտրայնացում 
Ուսումնական ծրագիր և դասընթացավարի ձեռնարկ 

Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամը (FAST)  
Ապագայի տեսլականով ոգեշնչված՝ Հայաստանի գիտության և 
տեխնոլոգիաների հիմնադրամը (FAST) Հայաստանում ստեղծում է 
բարենպաստ էկոհամակարգ, որը տեղացի և օտարերկրյա գիտնականներին 
և գյուտարարներին հնարավորություն կտա հաջողելու աշխարհում: Մենք ոչ 
միայն հնարավորություն ենք տալիս նորարարներին կյանքի կոչելու իրենց 
առաջադեմ, առևտրային առումով կենսունակ և մրցունակ առաջարկները, այլ 
նաև մշակում ենք նոր հարթակներ՝ ուսանողների և մասնագետների համար 
խորքային վերապատրաստումներ և գիտելիքի փոխանցմանն ուղղված 
ծրագրեր իրականացնելու համար։ Այս ամենի հիմքում մեր երեք 
ռազմավարական հիմնասյուններն են՝ գիտահեն կրթությունը, 
հետազոտությունը և առևտրայնացումը։  

FAST-ը նպատակ ունի մինչև 2041 թվականը խթանել Հայաստանի թռիչքաձև 
զարգացմանը՝ ընդգրկելով այն նորարար երկրների շարքում։ 

Կայքէջ: fast.foundation 
Էլփոստ: info@fast.foundation 
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Course Overview 
  

The workload of the course is 40-60 academic hours (or 1-2 European Credit 
Transfer and Accumulation System) including lectures, in-class, and home 
assignments. 

 

Topic Learning Objectives 

1. Introduction to 
Commercialization of 
Academic Inventions 
and Technologies 
 
 
 

• Define commercialization of academic 
inventions and technologies 

• Explain the role of commercialization of 
academic inventions and technologies for 
economic development 

• Explain the benefits of commercialization of 
academic inventions and technologies for 
institutions, industry, and researchers 

2. Key Steps in 
Commercialization of 
Academic Inventions 
and Technologies 

• Define the main channels to commercialize 
academic inventions and technologies 

• Describe pros and cons of each 
commercialization channel 

• Define main terms related to licensing of 
inventions/technology 

• Describe the key functions of technology 
transfer offices 

• Describe the technology transfer landscape in 
Armenia 

3. Basics of 
Intellectual Property 
Protection  

• Identify what can be patented, and the various 
classifications of intellectual property 

• Describe the different mechanisms involved to 
protect intellectual property 

• Search for patents and databases that exist 
with patent information 
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4. Launching a 
Startup to 
Commercialize 
Academic Inventions 
and Technologies 

• Describe the main stages for launching a 
startup to Commercialize Academic Inventions 
and Technologies   

• Define Proof of Concept, Prototype and 
Minimum Viable Product 

• Describe Business Canvas, Lean Canvas and 
Value Proposition Canvas Models 

• Describe the main tools for raising investment 
• Describe key steps for delivering a successful 

Startup Pitch  
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Topic 1. Introduction to Commercialization of Academic 
Inventions and Technologies 

Learning Objectives  
At the end of the session, the students will be able to։ 

1. Define commercialization of academic inventions and
technologies

2. Explain the role of commercialization of academic inventions and
technologies for economic development

3. Explain the benefits of commercialization of academic inventions
and technologies for institutions, industry, and researchers

Commercialization of academic inventions and technologies: What is it? 
[1-4] 

University leaders are increasingly responding to the needs of the 
innovation economy by including innovation, entrepreneurship, and 
“economic engagement” in their strategies. One of the most impactful 
tools to succeed in that mission is the ‘commercialization of academic 
inventions and technologies’ or ‘academic technology transfer’. It is 
defined as the transformation of university research outputs into 
marketable products and services (Narayan et al., 2017). It is a sequence 
of activities to transfer inventions and technologies from the research 
bench to commercial entities and then to public use. It aims to increase 
the value of the research results from a social and economic perspective. 
Research results that meet a real market need and that provide a 
competitive advantage with respect to what currently exists are good 
candidates for commercialization. 

Commercialization is considered a prime example for generating 
academic impact because it constitutes immediate, measurable market 
acceptance for outputs of academic research (Markman et al., 2008). 

The commercialization of academic inventions and technologies has 
been vastly encouraged by governments since the early 90’s. 
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The Case of United States  
 
Until 1980, intellectual property arising from U.S. federal government-
funded research belonged to the state; that is the contractor did not 
have claim to ownership nor the exclusive right to utilize the patent for 
commercial purposes. As a result, the state held many patents in its name 
but did not have sufficient resources to commercialize them all. Senators 
Birch Bayh and Bob Dole, in particular, proposed a legislative solution to 
the issue, and the Bayh–Dole Act is named in their honor. This law, 
adopted in 1980, enabled universities and research institutes funded by 
federal government grants to own the intellectual property arising from 
their work, on the condition that they would themselves handle the 
commercialization of their scientific innovations. The act also required 
any profit made from the commercialization of government-funded 
research by companies to be shared with the inventors. The act also 
induced universities to invest in building their own dedicated technology 
transfer offices and hiring licensing professionals to facilitate the process. 
This incentivized inventors and institutions to translate their inventions 
into commercialized products. 
Thanks to Bayh-Dole, tens of thousands of innovations have been made 
available to the public in the United States. Since it was enacted in 1980, 
the Act has led to over $1.3 trillion in U.S. economic growth, created more 
than 4.2 million jobs across the country, and contributed to the success of 
over 11,000 new startup companies from universities throughout 
America. Bayh-Dole continues to encourage American entrepreneurship 
today, helping to strengthen the nation’s innovative capacity. 
 
The success of the Bayh-Dole Act in changing the landscape of 
Intellectual Property ownership—and ultimately in bringing innovations 
from universities to the market—has provided universal lessons and has 
disrupted international industrial policy, namely in Germany, the U.K., and 
France. 
 

Since then, considerable public resources (financial and human) across 
various countries have been deployed to this end. 
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Benefits of Commercialization of Academic Inventions and Technologies 
 
When managed strategically, commercialization of academic inventions 
and technologies can lead to benefits for society at large as well as the 
industry sector and institutions concerned. 

Benefits for society 

Commercialization of academic inventions and technologies is expected 
to improve the quality of life generally through: 

• new products and services, meeting human needs in healthcare, 
environmental challenges and other critical areas; and 

• new businesses (start-ups, spin-offs) and jobs. 

Benefits for industry 

Collaboration with universities and research institutions can strengthen 
industry by: 

• providing companies with IP that they can invest in to develop 
early-stage technologies; 

• providing technical assistance to local firms; 
• giving companies the opportunity to work with top university 

researchers; 
• securing companies’ access to more basic (“blue-sky”) research 

fields; 
• enabling them to commercialize new products, generating growth 

and profit; and 
• strengthening the local economy – increasingly, communities 

around research institutions are becoming high-tech innovation 
clusters, attracting a highly educated labor force and building a 
strong innovation sector. 

Benefits for institutions 

For universities and research institutions, the ultimate benefits are usually 
not financial. While licensing revenue is occasionally generated, the 
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principal benefits are indirect and should be considered in the longer 
term. They include, among others: 

• Attracting key talent – Universities that embrace a robust 
technology transfer environment are more appealing to 
entrepreneurial faculty, scientists and students who see the 
institution as a successful pathway for both career development 
and bringing innovation to market. 

• Funding – Successful technology transfer often attracts additional 
research funding. 

• Prestige – Institutions that succeed in moving discoveries from the 
lab to the marketplace often create a prestigious following. 

• Enhanced quality of research programs – Interaction with the 
private sector often results in access to state-of-the-art industrial 
equipment, improved skills and techniques and better 
understanding of market needs. 

• Enhanced teaching – Institutions frequently benefit from the 
participation of industry-based lecturers and real case studies. 

• Faculty career opportunities – Collaboration with industry can 
facilitate exchanges of staff between the institution and 
businesses and alumni intake in firms. 

Benefits for researchers 

• Widest possible recognition of research efforts fostered by 
practical application of the research 

• Collaboration with industrial partners which may result in financial 
sponsorship of additional research 

• Monetary compensation in the form of equity, license fees or 
royalty payments. 

This handbook aims at showing the key pathways for commercializing 
academic inventions and technologies.  
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Impact of Commercialization of Academic Inventions and Technologies 
on Economy [5-10] 

The transformation of research findings and inventions into useful 
products, processes, and services can have a major impact on improving 
life and economic development by providing job opportunities. 
Studies have confirmed linkages between investments in scientific 
research and the creation of innovative start-ups in a region. 

To show how technology transfer is benefiting society and the economy, 
the Association of University Technology Managers (AUTM) released 
statistics of the 2016 technology transfer life cycle in the U.S. It shows that 
in 2016, there were 25,825 invention disclosures and 16,487 new U.S. 
patent applications filed, of which 7,021 were issued. In the same year, 
7,730 licenses and options were executed, 1,024 startup companies were 
formed, and 800 new products were created (Association of University 
Technology Managers (AUTM) and the Biotechnology Innovation 
Organization (BIO)).

The commercialization of academic inventions and technologies impacts 
on local economic growth in two key ways. First, transformative 
knowledge created by academic research is adopted by local businesses 
for their R&D activities, supporting new-to-the-market innovations of 
products and processes. Secondly, universities have the ever-increasing 
capacity and capability to generate and transfer new technologies in-
house. These technologies can be exploited into marketable products 
and services either via university spin-outs or the licensing of intellectual 
property. 
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Topic 2. Key Steps in Commercialization of Academic 
Inventions and Technologies  

Learning Objectives  
At the end of the session the students will be able to: 

1. Define the main channels to commercialize academic inventions
and technologies

2. Describe pros and cons of each commercialization channel
3. Define main terms related to licensing of inventions/technology
4. Describe the key functions of technology transfer offices
5. Describe the technology transfer landscape in Armenia

Introduction [11-12] 

Commercializing academic inventions and technologies is no different, in 
principle, from commercializing anything, except perhaps that it’s more 
difficult in practice because in this case the goal is to find a market for a 
product, rather than designing a product to fit an established, or obvious 
market. 
To get an academic invention to market, it’s not enough to develop a 
technology that works – one must understand how the technology meets 
a genuine market need.  
Academic inventions and technologies can be brought to market in 
multiple ways. The deciding factors will depend on the availability of 
potential industry partners, researcher’s interest in entrepreneurship, and 
the market-readiness of the innovation. The preferred path to market 
may be clear from the onset based on researcher’s personal objectives or 
may be determined through the course of the commercialization efforts. 

The Channels of Commercialization [13,14] 

The most common channels for the commercialization of academic 
inventions and technologies are:  

a) Licensing the invention/technology to an existing company
b) Starting a new company
c) Selling or Assigning Ownership of the invention/technology
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The choice of the right channel is critical. Key variables that can affect 
this decision include the nature of the invention/technology itself, the 
industry it will be applied to, and the objectives of the inventor. 
 
Licensing an Invention/Technology 
Licensing is the granting of permission to a company to use a specific form of 
intellectual property (IP) under clearly defined conditions. 
Intellectual property (IP) refers to creations of the mind, such as 
inventions, literary and artistic works, designs, symbols, names, and 
images used in commerce. IP is protected by law, which enable people to 
earn recognition or financial benefit from what they invent or create. 
 
Licensing an invention/technology could be a viable solution in the following 
situations: 

● When the invention/technology applied to a variety of different 
markets, it can be licensed to different partners who will 
commercialize in each of these markets and potentially create 
multiple revenue streams  

● When the inventor wants to commercialize, but does not have the 
resources or interest to develop a new business  

● When the market opportunity is too small to warrant the creation of a 
new company  

 
To best position the invention/technology for licensing, the inventor will need:  

● The value proposition - a succinct explanation of what the 
invention/technology does and for whom to clearly translate the 
commercial value to potential partners 

● An understanding of the customers it serves and market potential  

● To articulate how the invention/technology is differentiated and 
better than alternative solutions 

● An explanation of the current stage of development along with 
specifications and supporting data  

 
Although the licensing route helps share the risk associated with the 
commercialization of a new invention/technology, it will generate 
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substantially lower returns for the inventor than might be achieved if they 
commercialized it themselves. 
 
Licensing Agreements  
Licensing agreements usually take one of two basic forms: a nonexclusive 
license or an exclusive license. 
 
Nonexclusive Licenses. Nonexclusive licenses typically grant to the licensee 
the right to make, have made, use and sell the specific technology described 
in the license, with or without the right to sublicense others. 
 
Exclusive Licenses. An exclusive license grants to the licensee the right to 
make, use and sell the specific technology described in the license, rights to 
the exclusion of all others including the inventor. 
 
Advantages of Licensing  

• Instant resources dedicated to commercialization  
• Sharing and diversification of risk  
• Earlier financial reward 
• Less time and resource intensive for inventor 

 
Disadvantages of Licensing  

• Losing partial control of the technology 
• Lower financial return than inventor-led commercialization 

 
More information on licensing is presented in the “Basics of Intellectual 
Property Protection” chapter.  
 
Commercialization via Start-up Company 
Increasingly at universities, faculty, staff and students are interested in seeing 
their research results reach the marketplace by starting a new company 
rather than the more traditional way of licensing the invention/technology to 
an existing company.  
 
Although creating a new company to commercialize the 
invention/technology holds high risks, it can also lead to the highest potential 
reward. 
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Selling or Assigning Ownership of the Invention/Technology 
Invention/Technology acquisition could be a viable solution in the following 
situations:  

• When there are major companies who control the market and will 
make starting a competitive business very difficult  

• When there is only one market in which the invention/technology 
could be commercialized, or when one company in particular is an 
ideal target for the technology  

 
Inventors may not be legally entitled to make the decision to sell the 
invention/technology without consulting other inventors, the university, 
granting or funding agencies, or past industry sponsors. A key disadvantage 
to selling the invention/technology is that, once sold, the inventor will no 
longer have any influence in how the invention/technology is used or 
commercialized. They may lose the right to use it, even for research or 
teaching purposes, unless it is part of the assignment agreement. Hereby, this 
commercialization option happens very rare. 
 
Figure 1 represents the level of involvement and risk for each of the above-
mentioned commercialization paths.  
 
Figure 1 
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Inventors should always endeavor to understand the university’s policies 
regarding the commercialization of academic inventions and technologies to 
determine their rights and ongoing responsibilities to the university.  
 
Commercial-Researcher Partnerships:  Sponsored Research Agreements 
Another effective way to commercialize academic inventions and 
technologies are Sponsored Research Agreements (SRAs).  SRAs are contracts 
between a commercial entity and a university researcher to develop and 
commercialize a discovery. SRAs benefit the university by creating interesting 
research opportunities for faculty and students, employment opportunities 
for graduates, interplay with commercial scientists, and (through the 
agreement itself and from the income generated) additional research 
funding. SRAs and are important source of university income; income from 
SRAs exceeds that from licensing by almost 3 to 1. 
 
Technology Transfer Offices [3,15] 
 
Commercializing academic inventions and technologies can be hard for 
researchers. Having been trained and socialized as scholars, these 
researchers often feel unprepared for the world of business. 
 
Academic technology transfer is a rigorous process that involves many 
different constituencies within the university with different perspectives and 
interests. Aligning those interests is crucial to a successful transfer of 
inventions that ultimately result in commercialization of value-added 
products and services. 
Therefore, many universities have Technology Transfer Offices (TTO) which 
play a crucial role in supporting the researchers in the process of 
commercialization and act as intermediary agencies between academia and 
industry. After disclosing their invention to the TTO, researchers are provided 
with guidance and resources valuable to the tech-transfer process. TTOs play 
a significant role in advancing research and development into commercial 
products. 
 
The functions of TTOs can vary from university to university. However, there 
are key common processes facilitated by TTO, presented below:  
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Invention Disclosure  
The technology transfer begins when the inventors disclose the 
technology/inventions to the university’s TTO through a formal invention 
disclosure process. The TTO will then usually conduct a preliminary evaluation 
to determine what the product is, whether the invention is patentable, its 
commercial potential, and the amount of funding needed for the invention. 
This also provides a crucial opportunity for the university to identify relevant 
co-inventors to help mitigate the risk of patent nullification due to failure to 
include all co-inventors. The university TTO will ultimately play a key role in 
resolving disputes regarding ownership amongst co-inventors affiliated with 
the university. Finally, another determining factor is whether there are 
already prospective commercial partners who are interested in the 
technology. 
 
Evaluation/Assessment 
During this time, the TTO reviews the disclosed technology and further 
analyzes the market readiness and potential for the invention. The evaluation 
will further guide which commercialization path the inventors (and TTO) 
should pursue: licensing agreement or creating a startup company. At the 
same time, the TTO also does a more thorough patent search for “prior art.” 
 
IP Protection 
Even though not all companies require universities to patent their inventions 
prior to partnering with them, doing so would certainly be advantageous in 
striking licensing deals because it creates a clear understanding of the scope 
of the technology being licensed. More information on intellectual property is 
available in “Topic 3. Basics of Intellectual Property Protection”. 
 
Finding (or Forming) a Licensee 
Depending on the nature of the invention, market trends, funding availability, 
and interest from outside companies, there are two paths of 
commercialization to bring the technology to the market: partnering with an 
existing company (through a licensing agreement or other collaborations) or 
forming a startup company. In the former case, the TTO or researcher will find 
the potential licensees/collaborators to work with. However, if creating a 
startup spun from the university is deemed to be the better path, the TTO 
may help plan and find the funding instead. 
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Negotiation 
There are several factors that the TTO will consider when negotiating the deal 
with outside companies: 

• the perceived risk of the technology brought by the inventors; 
• the current stage of development;  
• the estimated cost of further development and commercialization;  
• potential market size and profit margin;  
• strength of patent claims (and whether the patent has been issued); 
• estimated cost of R&D spent on the invention; 
• scope of the licensing agreement. 

 
Below is a generalized commercialization process that outlines key steps from 
university research to the transfer of the technology to a new or existing 
company.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The process can differ significantly between institutions. 
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The Landscape in Armenia [16] 

Armenia is a small country with little budget for R&D and Innovation with 
a relatively young Technology Transfer (TT) infrastructure launched in 
2013, that got accelerated in 2018 from a push of the private sector. The 
Armenian innovation system is fragmented with a strong dependence on 
external funding and weak linkages between academia and businesses 
An integrated support system, from “knowledge to market” is neither 
inter-connected nor complete. Those few cases that proved to bring the 
expected results are based on personal connections and informal 
networking. The Technology Transfer Office (TTO) was established in 2013 
at the Institute for Physical Research of National Academy of Sciences of 
Armenia to promote applied developments, innovation and market-
oriented activities at the Institute; but it is lacking the resources and 
tailored training support for staff. In addition, there are other non-
governmental organisations such as the Armenian Technology Transfer 
Association (TTA) created in 2002 to promote technology transfer mostly 
by providing information and matchmaking.  

Since the academic technology transfer ecosystem is not well-established 
in Armenia, researchers are currently paving their own ways towards 
commercializing their inventions and technologies.    

At the same time the Government indicated their intention to make 
Armenia a high-tech, industrial country and highlights how the 
acceleration of foreign investments requires the improvement in the 
protection of IPRs (Government of The Republic of Armenia, 2019). 
Transfer of technologies and outputs of intellectual activities are 
identified as important forms to attract foreign investments. Therefore, 
the Government has set as a priority the improvement of legal regulations 
for protection of IPRs, as well as the development of protection 
mechanisms. 
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Topic 3. Basics of Intellectual Property Protection 

Learning Objectives  
At the end of the session the students will be able to: 

1. Identify what can be patented, and the various classifications of
intellectual property

2. Describe the different mechanisms involved to protect intellectual
property

3. Search for patents and databases that exist with patent
information

Introduction [17-21] 

Intellectual property (IP) refers to creations of the mind, such as 
inventions, literary and artistic works, designs, symbols, names and images 
used in commerce. IP is protected by law (patents, copyright and 
trademarks), which enable people to earn recognition or financial benefit 
from what they invent or create. By striking the right balance between the 
interests of innovators and the wider public interest, the IP system aims to 
foster an environment in which creativity and innovation can flourish. 

Intellectual Property (IP) in its various legal forms, such as patents, 
trademarks, copyrights, trade secrets, is the cornerstone of the 
knowledge-based economy. Intellectual Property facilitates and 
strengthens businesses, fosters innovation, advances science, and enables 
the efficient and rapid movement of technology across the globe. 
Research demonstrates that intangible assets are becoming more 
tradable assets and are taking over the core of the global economy.

Intellectual property is a critical value generator for companies, helping 
them succeed in competitive markets. The connection between IP and the 
accelerated development of an innovation-based, commercially 
networked economy is fundamental. This has been clearly articulated in 
the Development Agenda for World Intellectual Property Organization 
(WIPO), a specialized agency of the United Nations pursuant to its global 
mandate and mission. 
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Why promote and protect intellectual property? There are several 
compelling reasons. First, the progress and well-being of humanity rests 
on its capacity to create and invent new works in the areas of technology 
and culture. Second, the legal protection of new creations encourages 
the commitment of additional resources for further innovation. Third, the 
promotion and protection of intellectual property spurs economic growth, 
creates new jobs and industries, and enhances the quality and enjoyment 
of life. An efficient and equitable intellectual property system can help all 
countries to realize intellectual property’s potential as a catalyst for 
economic development and social and cultural well-being. The 
intellectual property system helps strike a balance between the interests 
of innovators and the public interest, providing an environment in which 
creativity and invention can flourish, for the benefit of all. 
 
Therefore, an efficient IP system for Armenia can become a crucial 
resource for the sustainable development of a globally networked, 
knowledge-based, innovation-driven economy in the 21st century. With an 
IP oriented economy, Armenia can achieve greater regional integration 
with the global innovation market, development of human capital, and 
enhanced employment. 
 
Innovation and technology are means for Armenia to reduce its isolation, 
overcome closed border constraints, expand economic opportunities, 
engage its citizens, develop and use its creative human capital, forge 
global networks and partnerships and advance its economic 
development. 
 
The ultimate outcome will be the development of a diversified, robust, 
networked, and internationally competitive group of innovative industries 
that will propel and accelerate sustainable growth, economic 
development, and employment in Armenia. Furthermore, this integration 
will yield a global web of network connections that will enable Armenia to 
effectively navigate, negotiate, and conduct business in the global 
innovative marketplace. 
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IP system and legislative framework in Armenia [22,23] 
Intellectual Property (IP) law in Armenia is directly supported by the 
Constitution that provides for all forms of Intellectual Property Rights. 
Armenia has focused on developing the IP laws based on the 
approximation of its national legislation and lends itself to international 
standards. With a few exceptions, Armenia has ratified the international 
treaties in the field. The list of domestic IP laws and international treaties 
signed by Armenia are provided in Annex 1. 
 
The state authority responsible for registering IP (patents, trademarks, 
utility models, industrial designs) in Armenia is the Intellectual Property 
Agency (AIPA) of the RA Ministry of Economy. AIPA is responsible for the 
implementation of relevant intellectual property rights policies, updating 
the Armenian industrial property databases, and publishing the Official 
Intellectual Property Bulletin. As to copyright or related rights, there is 
neither required nor optional registration in Armenia. Thus, there is no 
special procedure to register copyright or related rights in Armenia. 
 
Introduction to patents [24] 
 
What is a patent? 
A patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product 
or a process that provides, in general, a new way of doing something, or 
offers a new technical solution to a problem. To get a patent, technical 
information about the invention must be disclosed to the public in a 
patent application. 
 
What kind of protection does a patent offer? 
In principle, the patent owner has the exclusive right to prevent or stop 
others from commercially exploiting the patented invention. In other 
words, patent protection means that the invention cannot be 
commercially made, used, distributed, imported or sold by others without 
the patent owner's consent. 
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Is a patent valid in every country? 
Patents are territorial rights. In general, the exclusive rights are only 
applicable in the country or region in which a patent has been filed and 
granted, in accordance with the law of that country or region. 
 
How long does a patent last? 
The protection is granted for a limited period, generally 20 years from the 
filing date of the application. 
 
How are patent rights enforced? 
Patent rights are usually enforced in a court on the initiative of the patent 
owner. In most cases, a court of law has the authority to stop patent 
infringement. However, the main responsibility for monitoring, identifying, 
and taking action against infringers of a patent lies with the patent 
owner. 
 
What does it mean to “license a patent” and why is it done? 
Licensing a patent simply means that the patent owner grants permission 
to another individual/organization to make, use, or sell the patented 
invention. This takes place according to agreed terms and conditions. For 
example, it is important to define the amount and type of payment to be 
made by the licensee to the licensor for use, define the purpose of use, 
where it will be used, and for an agreed period of time. 
 
A patent owner may grant a license to a third party for many reasons. The 
patent owner may not have the necessary manufacturing facilities, for 
example, and therefore may opt to allow others to make and sell the 
patented invention in return for “royalty” payments. Alternatively, a 
patent owner may have manufacturing facilities, but they may not be 
large enough to cover market demand. In this case, the patent owner 
may be interested in licensing the patent to another manufacturer in 
order to benefit from another income stream. Another possible situation 
is one in which the patent owner wishes to concentrate on one 
geographic market; and thus, the patent owner may choose to grant a 
license to another individual/organization, with interests in other 
geographical markets. Entering into a licensing agreement can help to 
build a mutually-beneficial business relationship. In these cases, the 
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licensor continues to have property rights over the patented invention, 
unlike when to selling or transferring a patent to another party where all 
rights to the patent are relinquished. 
 
What conditions must be met to obtain patent protection? 
There are numerous conditions that must be met in order to obtain a 
patent and it is not possible to compile an exhaustive, universally 
applicable list. However, some of the key conditions include the following: 

• The invention must show an element of novelty. This means 
that it must possess some new characteristic(s) that is not 
known in the body of existing knowledge in its technical field. 
This body of existing knowledge is called “prior art”. 

• The invention must involve an “inventive step” or “non-
obvious”. This means that the invention cannot be obviously 
deduced by a person having ordinary skill in the relevant 
technical field. 

• The invention must be capable of industrial application. Thus, 
it must be capable of being used for an industrial or business 
purpose beyond a mere theoretical phenomenon, or be useful. 

• Its subject matter must be accepted as “patentable” under 
law. In many countries, scientific theories, aesthetic creations, 
mathematical methods, plant or animal varieties, discoveries 
of natural substances, commercial methods, methods for 
medical treatment (as opposed to medical products) or 
computer programs are generally not patentable. 

• The invention must be disclosed in an application in a manner 
sufficiently clear and complete to enable it to be replicated by 
a person with an ordinary level of skill in the relevant technical 
field. 

 
Who grants patents? 
A patent is granted by a national patent office [e.g. IP Agency of the RA 
Ministry of Economy] or by a regional office that carries out the task for a 
number of countries. 
 
Currently, the following regional patent offices are in operation: 

• African Intellectual Property Organization (OAPI) 
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• African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) 
• Eurasian Patent Organization (EAPO) 
• European Patent Office (EPO) 
• Patent Office of the Cooperation Council for the Arab States 

of the Gulf (GCC Patent Office) 
 
Under such regional systems, an applicant requests protection for an 
invention in one or more member states of the regional organization in 
question. The regional office accepts these patent applications, which are 
similar to national applications, or grants patents, if all the criteria for the 
grant of such a regional patent are met. There is currently no universal, 
international system for the grant of patents. 
 
Do I need a patent attorney/agent to prepare and file a patent 
application? 
In general, applicants can prepare their own patent applications and file 
them without assistance from a patent attorney. However, given the 
complexity of patent documents and the legal skills required, such as 
claim drafting, it is highly advisable to seek legal assistance from a patent 
attorney/agent when drafting a patent application. 
 
Furthermore, the legislation of many countries requires that an applicant, 
whose ordinary residence or principal place of business is outside the 
country, be represented by an attorney or agent qualified in the country 
(which usually means an agent or attorney who resides and practices in 
that country). Information on qualified attorneys and agents can be 
obtained directly from national and regional IP offices. 
 
How much does it cost to patent an invention? 
The costs vary considerably from country to country, and can even vary 
by region within a country. The relevant national or regional patent office 
will be able to provide details on the fee structure. Consult our list of 
national and regional intellectual property offices for assistance. 
 
The cost of patenting an invention depends on factors such as the nature 
of the invention, its complexity, patent attorney’s fees, the length of the 
application, and possible objections raised during the examination by the 
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patent office. Some countries offer discounts to small- and medium-sized 
enterprises and applicants filing the application online. As such, some 
countries allow expedited examination upon payment of additional fees. 
In addition, once a patent is granted by the patent office there will be 
maintenance or renewal fees, generally on an annual basis, to maintain 
the validity of the patent. 
 
If you decide to patent your invention abroad this will add an additional 
fee. Consider the relevant official filing fees for each country in question, 
the translation costs, and the costs of using local patent agents, which is a 
requirement in many countries for foreign applicants. 
 
How can patents be obtained worldwide? 
At present, you cannot obtain a universal “world patent” or “international 
patent”. Patents are territorial rights. In general, an application for a 
patent must be filed, and the patent granted and enforced, in each 
country in which you seek patent protection for your invention, in 
accordance with the law of that country. Therefore, one way of obtaining 
patents in a number of countries is to file a national patent application 
with each relevant national patent office. 
 
In some regions, a regional patent office, for example, the European 
Patent Office (EPO) and the African Regional Intellectual Property 
Organization (ARIPO), accepts regional patent applications, or grant 
patents. This means that, in certain regions, you can obtain a regional 
patent from a regional patent office, which is valid in some or all of its 
member states. 
 
If you are seeking patent protection in a number of countries worldwide, a 
good option is to file an international application under the Patent 
Cooperation Treaty (PCT), administered by WIPO. Any resident or national 
of a state party to the PCT (contracting state) can file a single 
international application that holds the same authority of a national 
patent application (and certain regional patent applications) in some or 
all PCT contracting states. In some cases, this can be a more 
straightforward choice than choosing to try to submit individual 
applications in each country you seek patent protection.  
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What practical steps do I have to take to obtain patent protection? 
The first step in securing a patent is the filing of a patent application. 
Many patent offices provide a specific form to fill in. In some patent 
offices, you can file a patent application online. 
 
In the patent application, in general, you must describe the title of the 
invention, as well as provide an indication of its technical field. You must 
also include the background to and a description of the invention, in clear 
language and enough detail that a person with an average 
understanding of the field could use or reproduce the invention. Such 
descriptions are usually accompanied by visual materials such as 
drawings, plans, or diagrams to better describe the invention and an 
abstract, which contains a brief written summary of the invention. You 
must also clearly and concisely define the matter for which patent 
protection is sought in the “claims” part of the patent application. 

In addition, depending on the applicable patent law, you may need to 
submit various kinds of statements, declarations or supporting documents 
to a patent office. In view of the complexity, it is recommended that you 
consult a patent attorney to prepare a patent application. 
 
Can I obtain a patent and keep my invention secret? 
No. Patents are granted by patent offices in exchange for a full disclosure 
of the invention. Upon patent approval the details of the invention are 
then published and made available to the public at large. 
 
It should be noted that publication can take place at various stages of 
the patent approval process. In some countries, the patent document is 
only published after the granting of a patent. In other countries, patent 
applications are generally published 18 months from the filing date or, 
where priority has been claimed, the priority date (for more details, see 
the IP Agency of the RA Ministry of Economy). 
 
Can I discuss details of my invention with a potential investor before filing 
a patent application? 
It is important to file a patent application before publicly disclosing the 
details of an invention. In general, any invention which is made public 
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before an application is filed would be considered “prior art”. While the 
definition of the term “prior art” is not uniform at the international level, 
in many countries, it refers to any information which has been made 
available to the public anywhere in the world by written or oral disclosure 
before the filing date so keep this in mind. 
 
Using this definition of “prior art”, an applicant’s public disclosure of an 
invention prior to filing a patent application would prevent him/her from 
obtaining a valid patent for that invention, since the invention would not 
comply with the novelty requirement. Some countries, however, allow for 
a grace period (between 6 and 12 months) which provides a safeguard for 
applicants who disclosed their inventions before filing a patent 
application. Furthermore, the novelty criteria may be interpreted 
differently depending on the applicable law. 
 
If disclosing your invention before filing a patent application is 
unavoidable – for example, to a potential investor or a business partner – 
then any disclosure should be accompanied by a confidentiality or non-
disclosure agreement. Keep in mind that applying early for patent 
protection will generally be helpful when seeking financial support to 
commercialize an invention. 
 
At the same time, considering that the initial costs of applying for a 
patent are comparatively low (they increase as your application passes 
through the various stages of the patenting process), as soon as you apply 
for a patent, you can safely share your invention with the public. While 
your patent application is being processed, you will have time to find out 
if your invention is as appealing as you thought it would be. If your 
invention is successful, then you will be glad that you have already taken 
the first step towards protecting it. On the other hand, if your invention 
does not appeal to anyone, then you can avoid paying further patenting 
costs by stopping your patent application. While you wait for your patent 
to be granted, you can put a “patent pending” sign on your invention. 
Apart from warning others that you have taken steps to protect your 
invention, the “patent pending” sign may make your invention more 
attractive to potential investors and consumers who will view it as 
“cutting-edge” technology. Once the patent is granted, the patent 
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pending phrase can be replaced with the patent number obtained. Note, 
however, that it is illegal to use the phrase “patent pending” if you have 
not applied for a patent. 
 
What happens if I do not patent my inventions? 
If you choose not to patent your invention, competitors may take 
advantage of it. If the product is successful, many other competitor firms 
will be tempted to make the same product by using your invention 
without needing to ask for your permission. Larger enterprises may take 
advantage of economies of scale to produce the product at a lower cost 
and, thus, compete at a more favorable market price. This may 
considerably reduce your company’s market share for that product. Even 
small competing enterprises may be able to produce the same product, 
and often sell it at a lower price as they would not have to recoup the 
original research and development costs incurred by your company. 
 
Furthermore, the possibilities to license, sell or transfer technology will be 
severely hindered if you do not patent your invention. Without intellectual 
property (patent) rights, transfers of technology would be difficult if not 
impossible. The transfer of technology assumes that one or more parties 
have legal ownership of a technology and this can only be effectively 
obtained through appropriate intellectual property (IP) protection. 
Without IP protection for the technology in question, all sides tend to be 
suspicious of disclosing their inventions during technology transfer talks, 
fearing that the other side may “run away with the invention”. 
 
Finally, you have to consider the possibility that someone else may patent 
your invention first. The first person or enterprise to file a patent for an 
invention will have the right to the patent. This may in fact mean that, if 
you do not patent your inventions or inventions made by the employees 
of your company, somebody else – who may have developed the same or 
an equivalent invention later – may do so. If this happens, this could 
legitimately exclude your enterprise from the market, limit your activities 
to the continuation of prior use (where the patent legislation provides for 
such an exception), or ask your company to pay a licensing fee for using 
the invention. 
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One way you can avoid this issue without filing a patent is to disclose the 
invention to the public so that it becomes “prior art” for any patent 
application that will be filed after your publication, thereby placing it in 
the public domain (commonly known as defensive publication). Because 
of the existence of such prior art, later filed patent applications 
containing the same or similar invention will be refused by a patent office 
on the grounds of the lack of novelty or inventive step. At the same time, 
if you disclose your invention before filing a patent application, you will 
severely limit your possibility of obtaining patent protection on that 
invention. 
 
Introduction to trade secrets [25] 
 
What is a trade secret? 
Trade secrets are intellectual property (IP) rights on confidential 
information which may be sold or licensed. In general, to qualify as a 
trade secret, the information must be: 

• Commercially valuable because it is secret, 
• Be known only to a limited group of persons, and 
• Be subject to reasonable steps taken by the rightful holder of 

the information to keep it secret, including the use of 
confidentiality agreements for business partners and 
employees. 

 
The unauthorized acquisition, use or disclosure of such secret information 
in a manner contrary to honest commercial practices by others, is 
regarded as an unfair practice and a violation of the trade secret 
protection. 
 
What kind of information is protected by trade secrets? 
In general, any confidential business information that provides an 
enterprise a competitive edge and is unknown to others may be 
protected as a trade secret. Trade secrets encompass both technical and 
commercial information. Technical information consists of information 
concerning manufacturing processes, pharmaceutical test data, designs 
and drawings of computer programs, while commercial information 
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consists of distribution methods, list of suppliers and clients, and 
advertising strategies. A trade secret may also be a combination of 
elements, each of which by itself is in the public domain, but where the 
combination provides a competitive advantage. Other examples of 
information that may be protected by trade secrets include financial 
information, formulas, recipes, and source codes. 
 
What kind of protection does a trade secret offer? 
Depending on the legal system, the legal protection of trade secrets 
forms part of the general concept of protection against unfair 
competition, is based on specific provision or case law on the protection 
of confidential information. 
In general, the infringement of secret information includes industrial or 
commercial espionage, breach of contract and breach of confidence 
though the final determination of whether trade secret protection is 
violated is made on a case-by-case basis. A trade secret owner, however, 
cannot stop others from using the same technical or commercial 
information, if they acquired or developed such information 
independently by themselves through their own R&D, reverse engineering 
or marketing analysis. Unlike patents, trade secrets are not made public 
so they are not considered as prior art. For example, if a specific process 
of producing Compound X has been protected by a trade secret, 
someone else can obtain a patent or a utility model on the same 
invention, if the inventor arrived at that invention independently. 
 
How are trade secrets protected? 
Contrary to patents, trade secrets are protected without registration, that 
is, trade secrets require no procedural formalities for their protection. A 
trade secret can be protected for an unlimited period of time, unless it is 
discovered or legally acquired by others and disclosed to the public. For 
these reasons, the protection of trade secrets may appear to be 
particularly attractive for certain companies.  
 
What are the requirements for trade secret protection? 
In order for information to be protected as a trade secret, it must meet 
the following criteria: 
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• The information must be unknown – meaning that the 
information is not readily accessible, to circles that normally 
deal with the kind of information in question). Absolute secrecy 
is not required. For example, trade secrets can be kept by 
several parties, as long as it is not known to other persons 
working in the field.  

• It must have actual or potential commercial value because it is 
unknown. It must have been subject to reasonable steps by the 
rightful holder of the information to keep it confidential. While 
the “reasonable” steps may depend on the circumstances of 
each case, marked by confidential documents, placing physical 
and electronic restrictions to limit access to information, 
introduce a systematic monitoring system, and raising 
awareness of employees are common measures to safeguard 
trade secrets. 

 
Example: 
A company develops a process for the manufacturing of its products that 
allows it to produce its goods in a more cost-effective manner. Such a 
process provides the enterprise a competitive edge over its competitors. 
The enterprise in question may therefore value its know-how as a trade 
secret and would not want competitors to learn about it. As such, the 
company makes sure that only a limited number of people know the 
secret, and those who do are made aware that it is confidential. Use of 
confidentiality agreements ensures that all parties know that the secret 
information must not be disclosed under any circumstances. The 
company should also take reasonable measures to keep the secret, such 
as putting access control and security measures in place and establishing 
internal procedures for systematic controlling and monitoring of trade 
secret information. In such circumstances, the misappropriation of the 
information by a competitor or by any third party would be considered a 
violation of the enterprise's trade secrets. However, such measures will 
only be effective if the products could not easily be “reverse engineered” 
by competitors. 
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Is it possible to sell and license trade secrets? 
Trade secrets are property rights and can be assigned or licensed to other 
persons to use the trade secret information. However, due to the secret 
nature of trade secret information, it is not always easy for others to 
determine whether the information at hand meets the conditions for 
trade secret protection. Therefore, compared with a patent, it is more 
difficult to transfer and license confidential information and to resolve 
disputes which may arise. Since a potential licensee needs to access the 
trade secret information in order to assess its value or utility, a non-
disclosure or confidentiality agreement needs to be signed between the 
potential licensor and licensee. Furthermore, in order to maintain the 
secrecy of trade secret information, a trade secret licensor should require 
a licensee to take reasonable steps to keep that information secret. 
 
What are the advantages and disadvantages of trade secrets compared 
to patenting? 
There are essentially two types of trade secrets. First, trade secrets may 
concern valuable information that do not meet the patentability criteria, 
and therefore can only be protected as trade secrets. This would be the 
case for commercial information or manufacturing processes that are not 
sufficiently inventive to obtain a patent (though the latter may qualify as 
utility model protection). Second, trade secrets may concern inventions 
that would fulfill the patentability criteria and, therefore, protected by 
patents. In that case, the company will face a choice: to patent the 
invention or to keep it as a trade secret. 
 
Some advantages of trade secrets include: 

• Trade secret protection is not limited by time (patents last in 
general for up to 20 years). It may continue indefinitely as long 
as the secret is not revealed to the public. 

• Trade secrets involve no registration costs; though keeping the 
information confidential may entail high costs in certain cases. 

• Trade secrets are protection is effective immediately. 
• Trade secret protection does not require compliance with 

formalities or public disclosure. 
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There are, however, some concrete disadvantages of protecting 
confidential business information as a trade secret, especially when the 
information meets the criteria for patentability: 

• If the secret is embodied in an innovative product, others may 
be able to inspect it, dissect it, analyze it (i.e. “reverse 
engineer” it), discover the secret, and entitled to use it 
thereafter. Trade secret protection does not provide the 
exclusive right to exclude third parties from making 
commercial use of it. Only patents and utility models can 
provide this type of protection. 

• A trade secret may be patented by someone else who 
developed the relevant information by legitimate means, for 
example, inventions developed independently by others. 

• Once the secret is made public anyone may access the 
information and use it at will. The more people know about the 
trade secret, the more difficult it will be to keep it secret. Trade 
secret protection is only effective against illicit acquisition, use 
or disclosure of the confidential information. 

• A trade secret violation is more difficult to enforce than a 
patent. The level of protection granted to trade secrets varies 
significantly from country to country, but is generally 
considered weak, particularly when compared with the 
protection granted by a patent. 

• Due to their secret nature, selling or licensing trade secrets is 
more difficult than patents. 

 
While patents and trade secrets may be perceived as alternative means 
of protecting inventions, they are often complementary to each other. 
Often trade secret law complements patent law in earlier stages of the 
innovation process by allowing inventors to work on their ideas until they 
become a patentable invention. Moreover, valuable information on how 
to exploit a patented invention in the most commercially successful 
manner is often kept as a trade secret. 
 
In which cases trade secret protection may be beneficial? 
The following circumstances are example of when it would be advisable 
to consider trade secret protection: 
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• When the subject matter has been kept secret but is not 
patentable. 

• When the likelihood is high that the information can be kept 
secret for a considerable period of time. This is especially 
beneficial if the secret information consists of a patentable 
invention, as trade secret protection could be attractive if the 
secret can be kept confidential for over 20 years (duration of 
patent protection) and if others are not likely to come up with 
the same invention in a legitimate way. 

• When the trade secret is not considered to be of such great 
value to be deemed worth a patent (though a utility model 
may be a good alternative in countries where utility model 
protection exists). 

• When the secret relates to a manufacturing process rather 
than to a product, as products would be more likely to be 
reverse engineered. 

• Before filing a patent and during the patent prosecution 
process until the patent application is published by the patent 
office (generally after 18 months from the filing date or the 
priority date). 

 
It is important to bear in mind, however, that trade secret protection may 
be more difficult to enforce in most countries, given that the conditions 
and scope of its protection may vary significantly from country to country. 
Keep in mind that once the secret is made public the protection ends. 
 
Which precautionary measures should be taken by business? 
Trade secrets are widely used by business. In fact, many companies rely 
heavily on trade secrets for the protection of their intellectual property. 
Known examples are the Coca Cola formula and source codes for 
software. It is important to make sure that enterprises take all necessary 
measures to protect their trade secrets effectively. This includes: 

• First, considering whether the secret is patentable and, if so, 
whether it would not be better protected by a patent. 
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• Second, make sure that a limited number of persons know the 
secret and that all those who do are well aware that it is 
confidential information.  

• Third, including confidentiality agreements within employees’ 
contracts. Under the law of many countries, however, 
employees owe confidentiality to their employer even without 
such agreements. The duty to maintain confidentiality on the 
employer’s secrets generally remains, at least for a certain 
period of time following termination of employees’ 
employment. 

• Fourth, signing confidentiality agreements with business 
partners whenever disclosing confidential information. 

 
What protection is provided against the use of secret information by 
employees or former employees? 
The business that holds the trade secret is responsible for making every 
effort it can to keep it confidential. Employees can be required to sign 
agreements that protect trade secrets. In particular, when contractors or 
employees leave, it is important to make sure that they will not compete 
with the business after they leave, in addition to signing a confidentiality 
agreement. Those agreements are known as confidentiality, non-
disclosure and non-compete contracts. If those agreements are violated, 
an employee might face penalties, including damages often paid to the 
company. However, keep in mind that those contracts should not restrict 
the contractor's or employees’ rights to earn a living. 
 
Can more than one person have trade secret rights to the same 
information? 
It is possible that more than one person or entity can claim rights to the 
same trade secret on the same technology or commercial information. 
This can occur as long as the technology is not “generally known” and if 
both parties independently developed that technology and both took 
reasonable steps to keep it a secret. 
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Introduction to copyright 
 
What is copyright? 
Copyright (or author’s right) is a legal term used to describe the rights that 
creators have over their literary and artistic works. A copyright can be 
acquired for books, music, paintings, sculpture, and films, to computer 
programs, databases, advertisements, maps, and technical drawings. 
 
What can be protected using copyright? 
Exhaustive lists of works covered by copyright are usually not to be found 
in legislation. Nonetheless, broadly speaking, works commonly protected 
by copyright throughout the world include: 

• Literary works such as novels, poems, plays, reference works, 
and newspaper articles. 

• Computer programs and databases. 
• Films, musical compositions, and choreography. 
• Artistic works such as paintings, drawings, photographs, and 

sculptures. 
• Architecture 
• Advertisements, maps, and technical drawings. 

Copyright protection extends only to forms of expressions, and not 
pertain to ideas, procedures, methods of operation or mathematical 
concepts. Copyright may or may not be available for a number of objects 
such as titles, slogans, or logos depending on whether they contain 
sufficient authorship. 
 
What rights does copyright give me? What are my rights as the author of 
a work? 
There are two types of rights under copyright: 

• Economic rights - owner derives financial reward from the use 
of their works by others.  

• Moral rights – protection of non-economic interests of the 
author. 

Most copyright laws state that the rights owner has the economic right to 
authorize or prevent certain uses in relation to a work or, in some cases, 
to receive remuneration for the use of their work (such as through 
collective management).  
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The economic rights owner of a work can prohibit or authorize: 
• Reproduction in various forms, such as printed publication or 

sound recording. 
• Public performance, such as in a play or musical work. 
• Recording, in the form of compact discs or DVDs. 
• Broadcasting, by radio, cable or satellite. 
• Translation into other languages. 
• Adaptation, such as a novel into a film screenplay. 
 

Examples of moral rights include the right to claim authorship of a piece 
of work and the right to oppose changes to a piece of work that could 
harm the creator's reputation. 
 
Can I register copyright? 
In the majority of countries, and according to the Berne Convention, 
copyright protection is obtained automatically without the need for 
registration or other formalities. 
 
Most countries nonetheless have a system in place to allow for the 
voluntary registration of works. Such voluntary registration systems can 
help solve disputes over ownership or creation, as well as facilitate 
financial transactions, sales, and the assignment and/or transfer of rights. 
 
Please note that WIPO does not offer a copyright registration system or a 
searchable copyright database.  
 
What is the © symbol? Do I need to include it in my work? 
In the past, some countries had legislation in place that required the 
copyright holder to comply with certain formalities in order to receive 
copyright protection. One of those formalities was to include an 
indication that copyright had been claimed, by using the symbol ©. 
Currently, very few countries still impose formalities on copyright and 
therefore the use of such symbols is no longer a legal requirement. 
Nonetheless, many right owners still include the symbol © as a highly 
visible way to emphasize that that work is protected by copyright and 
that all rights are reserved. 
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How long does copyright protection last? 
Economic rights have a time limit, which can vary according to national 
law. In those countries, which are members of the Berne Convention, the 
time limit should be equal to or longer than 50 years after the creator’s 
death. Longer periods of protection may however be provided at the 
national level. Contact your national IP office to find out more or visit 
WIPO Lex to consult national legislation. 
 
Can I protect my works internationally using copyright? 
First, copyright protection is automatic in all states party to the Berne 
Convention (refer to the question “Can I register copyright?”). While there 
may be nuances to the particular national laws applicable in these states 
there is a high degree of harmony. You can consult national laws and 
treaties using WIPO Lex.  
 

When we consider states that are not party to the Berne Convention, you 
must remember that copyright laws are territorial. Meaning they apply 
within the country in which they were passed. As such, if you wish to 
protect your work internationally, you must ensure that you comply with 
the relevant legal requirements in the country(ies) you wish your work to 
be protected. 
 
What does it mean to “license” my work and how can I do it? 
 

If you wish to license your work to users such as broadcasters, publishers, 
or even entertainment establishments (i.e. bars, nightclubs), joining a 
collective management organization (CMO) may be a good option. As 
such, CMOs monitor uses of works on behalf of creators and publishers 
and are in charge of negotiating licenses and collecting compensation. 
They are particularly common in the field of musical and literary works 
where there may be a large number of users of the same work and it 
would be difficult both for the rightful owner and users to seek specific 
authorization for every single use and to monitor them. 
 
What is a work “in the public domain”? 
When a work is in the public domain (also referred to as “commons”) it 
means that the work no longer has a rightful owner (of the economic 
rights). This is usually because the term of copyright protection has 
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expired. For example, the economic rights over the famous poem 
Odyssey, written by Homer, have lapsed and the work can be used or 
exploited without the need to obtain authorization or remunerate the 
right owner. In some countries, authors can also voluntarily include their 
works in the public domain through a procedure known as “voluntary 
relinquishment”. 
 
Can I freely use works published on the Internet? 
A common misperception is that works published on the Internet, 
including on social media platforms, are in the public domain and may 
therefore be widely used by anybody without the authorization of the 
right owner. Any works protected by copyright or related rights – ranging 
from musical compositions, to multimedia products, newspaper articles, 
and audiovisual productions – for which time of protection has not 
expired, are protected regardless of whether they are published on paper 
or digitally. In each case you should, seek the authorization of the owner 
prior to use. 
 

Some websites contain a general license that may exempt you from 
requiring a direct authorization for certain uses. Such licenses may 
authorize only certain uses, for example some non-commercial uses. Thus, 
for example, a text publicly available on a blog or a website, you may not 
use the text unless: 

• Intended use is covered by the general license granted 
through that website. 

• Use is covered by a copyright limitation or exception. 
• Authorization for such use has been obtained by the original 

author. 
 
Similarly, authorization is required if your small or medium enterprise is 
engaged in publishing or making available copyright works, sound 
recordings, broadcasts or performances through your website. 
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Introduction to trademarks [26] 

What is a trademark? 
A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of 
one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected 
by intellectual property rights. 

How can I protect my trademark? 
At the national/regional level, trademark protection can be obtained by 
filing an application for registration with the national/regional trademark 
office and paying the required fees. At the international level, you can file 
a trademark application with the trademark office of each country you 
are seeking protection or you can use WIPO’s Madrid System. 

What rights does trademark registration provide? 
A trademark registration will confer an exclusive right to the use of the 
registered trademark. This implies that the trademark can be exclusively 
used by its owner, or licensed to another party for use in return for 
payment. Registration provides legal certainty and reinforces the position 
of the right holder, for example, in case of litigation. 

How long does trademark protection last? 
The term of trademark registration can vary, but typically expires within 
ten years. It can be renewed repeatedly for additional fees. Trademark 
rights are private rights and protection is enforced through the local legal 
system. 

What kinds of trademarks can be registered? 
A word or a combination of words, letters, and numerals can constitute a 
trademark. Trademarks may also consist of drawings, symbols, three-
dimensional features such as the shape and packaging of goods, non-
visible signs such as sounds or fragrances, or color shades used as 
distinguishing features. In truth, the possibilities are almost limitless. 
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List of Domestic Law and International Treaties signed by Armenia 

Domestic Laws 
• RA Constitution (adopted in 2015)
• RA Civil Code (adopted in 1998)
• RA Law on Trademarks (adopted in 2011)
• RA Law on Geographical Indications (adopted in 2011)
• RA Law on Inventions, Utility Models and Industrial Designs

(adopted in 2008)
• RA Law on Protection of Topographies of Integrated Circuits

(adopted in 2008)
• RA Law on Copyright and Related Rights (adopted in 2006)
• RA Law on Protection of Economic Competition (adopted in

2000)
• RA Customs Code (adopted in 2000)
• RA Law on Customs Regulations (adopted in 2014)
• RA Criminal Code (adopted in adopted in 2003)
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International Treaties 
• Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights (TRIPS Agreement)
• Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic

Works
• Convention for the Protection of Producers of Phonograms

Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms
• Rome Convention for the Protection of Performers, Producers

of Phonograms and Broadcasting Organizations
• WIPO Performances and Phonograms Treaty
• WIPO Copyright Treaty (WCT)
• Brussels Convention Relating to the Distribution of

Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite
• Paris Convention for the Protection of Industrial Property
• Patent Cooperation Treaty (PCT)
• Madrid Agreement Concerning the International Registration

of Marks
• Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the

International Registration of Marks
• Budapest Treaty on the International Recognition of the

Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent
Procedure

• Hague Agreement Concerning the International Registration
of Industrial Designs Geneva Act (1999)

• Nice Agreement Concerning the International Classification of
Goods and Services for the Purposes of the Registration of
Marks

• Vienna Agreement Establishing an International Classification
of the Figurative Elements of Marks

• Strasbourg Agreement Concerning the International Patent
Classification

• Locarno Agreement Establishing an International Classification
for Industrial Designs

• Patent Law Treaty
• Singapore Treaty on the Law of Trademarks
• Eurasian Patent Convention
• The Customs Code of the Eurasian Economic Union
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Topic 4. Launching a Startup to Commercialize 
Academic Inventions and Technologies 

Learning Objectives  
At the end of the session the students will be able to: 

1. Describe the main stages for launching a startup to
Commercialize Academic Inventions and Technologies

2. Define Proof of Concept, Prototype and Minimum Viable Product
3. Describe Business Canvas, Lean Canvas and Value Proposition

Canvas Models
4. Describe the main tools for raising investment
5. Describe key steps for delivering a successful Startup Pitch

Introduction and Strategic Management Tools [27-30] 

As discussed in the previous chapters, in some cases, inventors may 
decide to form a startup around their invention/technology. 

At the same time, embarking on the startup journey entails much more 
than simply further developing the innovation. Just as with the 
fundamentals of scientific discovery, the long-term success of the startup 
depends on the quality and thoroughness of the analysis along the way. 

What is a Startup? 

As defined by Steve Blank “A startup is a temporary organization 
designed to search for a repeatable and scalable business model.” From 
this we can conclude, that startup is a company or project that develops 
an innovative idea in a situation of high uncertainty. To make sure that 
the startup succeeds it’s essential to clearly determine what core value it 
creates for the customers and develop thorough strategies to maximize 
the market size and the volume of the production or services it offers. 
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Business Model Canvas  
 
A useful tool to support a quality analysis for launching a startup is the 
Business Model Canvas (BMC), originally created by Alex Osterwalder.  

Business Model Canvas 

 
There are nine elements to the BMC:  

1. Value Proposition  
What value is delivered to the customer?  
Which one of the customer’s problems is the startup helping to 
solve?  
Which customer needs are being satisfied?  
 

2. Customer Segments 
For whom is the startup creating value?  
Who are the most important customers?  
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3. Channels 
Through which channels each of the customer segments is 
reached?  
Which channels work best?   
Which channels are most efficient?  

 
4. Customer Relationships 

What types of relationship does each of the customer segments 
expect to be established and maintained?  
 

5. Revenue Streams 
For what value are the customers really willing to pay?  
For what do they currently pay?  
How are they paying?   
How would they prefer to pay?  
How does each revenue stream contribute to overall revenue?  

 
6. Key Activities 

What key activities need to be undertaken to deliver on the five 
areas above?  
 

7. Key Resources 
What key resources are to be delivered on the first five areas 
above?  
 

8. Key Partners 
Who are the key partners?  
Who are the key suppliers?  
Which key resources are being acquired from partners?  
Which key activities do partners perform?  
 

9. Cost Structure 
What are the most important costs inherent in your business 
model?  
Which key resources are most expensive?  
Which key activities are most expensive?  
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One of the key challenges for teams to fill in the BMC is the need to 
interview stakeholders who can provide honest input. 

Lean Model Canvas  
 
Another useful business tool is Lean Canvas which is an adapted version 
of the Business Model Canvas. Lean Canvas uses the same 9 blocks 
concept except they’ve been modified slightly to suit the 
needs/purposes/requirements of a Lean Startup. The Lean Canvas is the 
perfect one-page format for brainstorming possible business models, the 
blocks guide through logical steps starting with the customer problems 
right through to the unfair advantage.  

In the Lean Canvas, the “Key Partners”, “Key Activities”, “Key Resources” 
and “Customer Relationships” sections are replaced with “Problem”, 
“Solution”, “Key Metrics” and “Unfair Advantage” sections.  
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Below are details about all the elements of the Lean Model Canvas:  

1. Problem 
What is the crucial problem faced by the costumers? Their central 
frustration should be captured here. Often practitioners recommend 
identifying the top 3 problems the customers face and focus on those 
problems only. This approach is specifically important for the early-stage 
startups which have to be razor sharp focused on a very narrow niche 
segment to be able to design an appealing solution with restricted funds 
available. 

2. Solution 
What is the solution to consumers’ problems? This is the section to present 
the defining elements of the service: what makes it the top tool for 
addressing consumers’ needs?  
Similarly, many practitioners recommend to identify the top 3 most 
wanted solutions to make sure the startup is focused on creating a really 
important value for the customers. 

3. Key Metrics  
How will consumer engagement, excitement, and usage of the product be 
tracked? 

4. Unique Value Proposition 
What is the solution to consumers’ problems? What defining elements of 
the service make it the top tool for addressing consumers’ needs? 

5. Unfair Advantage 
How does the startup stand out from competitors? What puts it ahead of 
the pack? Why should consumers have confidence in the service above 
others? 

6. Channels 
How will the interaction with consumers take place? How they will be 
informed of developments and services? The most effective ways to reach 
users should be considered here. 



 
48 

 

7. Customer Segments 
Who can the startup help? Who are 3 to 4 user personas who will turn to 
the startup for solutions? 

8. Cost Structure 
What will it cost to launch and maintain the business? Each stage of the 
start-up from creating a website and acquiring users, to hiring employees 
and producing goods, to marketing products and getting them to 
consumers should be thoroughly planned. 

9. Revenue Streams 
What monetary sources will fuel the startup? How will income be 
generated? This section is the place for putting a pricing model for the 
product or service, and then highlighting other sources of revenue—ad 
sales, subscription fees, or asset sales. 

Lean Canvas vs Business Canvas: which one to choose? 
 
Lean Model Canvas is focusing on solving one problem at a time. It can 
be used even when the team is starting from scratch and helps to 
brainstorm solutions. It’s a good way to start if there is a desire to identify 
a problem first - and derive the product from that. 

Business Model Canvas tends to work better when the initial hypotheses 
are validated and there is already an existing product. If the question 
focuses on how to make that product more profitable (or improve it in 
other ways), a business model canvas may be a good solution. It also 
gives a more complete picture of the business model. 
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Table 1 shows the main advantages and disadvantages of each model. 

Lean Model Canvas Business Model Canvas 

Advantages: 
• It focuses on understanding 

the problem that the 
business is trying to solve. 

• Restrains the “solutions” box, 
encouraging simple and 
easily testable ideas. 

• Proposes key metrics to 
evaluate whether the 
business is moving in the 
right direction. 

• Accounts for uncertain 
conditions, assumptions, and 
incomplete data. 

Advantages: 
• Defines key activities that 

generate value and revenue 
for the business. 

• Encourages strategic 
relationships with clients and 
partners. 

• Enables testing of an 
existing business model 
against the market. 

Disadvantages: 
• Overemphasizes the internal 

focus without accounting for 
the surrounding ecosystem. 

• Limits strategic thinking by 
focusing on what customers 
want today, rather than 
trying to see ahead into the 
future. 

• Lacks the “Resources” box 
which may lead to unrealistic 
product ideas. 

Disadvantages: 
• It doesn’t accommodate 

businesses in very early 
stages of development. 

• Enables risky assumptions 
within the business model, 
without offering a clear way 
to verify them. 

• Focuses on the end-shape of 
the business without defining 
the strategy to get there. 

 
IMPORTANT: Both Business Model Canvas and Lean Model Canvas don’t 
contain a block on competition or competitive advantages. This should 
be reflected in the value proposition block. Good value proposition shall 
clearly articulate the competitive advantage of the solution. 
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Value Proposition Canvas 
 
The value proposition canvas is a tool that helps founders to ensure that 
there is a fit between their innovative product-service idea and the 
market. It helps to design products and solutions that customers want. 
The Value Proposition Canvas is formed around two building blocks – 
customer profile and a company’s value proposition. 

 

 

 
 
 

Customer Profile 
• Gains: the benefits which the customer expects and needs, what 

would delight customers and the things which may increase 
likelihood of adopting a value proposition. 

• Pains: the negative experiences, emotions and risks that the 
customer experiences in the process of getting the job done. 

• Customer jobs: the functional, social and emotional tasks 
customers are trying to perform, problems they are trying to solve 
and needs they wish to satisfy. 

• A customer profile should be created for each customer segment, 
as each segment has distinct ‘jobs to be done’, pains and gains. 

 
Value Map 

• Gain creators: how the product or service creates customer gains 
and how it offers added value to the customer. 

• Pain relievers: a description of exactly how the product or service 
alleviates customer pains. 
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• Products and services: the products and services which create gain 
and relieve pain, and which underpin the creation of value for the 
customer. 

 
IMPORTANT: When designing a value proposition canvas, the founders 
shall always remember that they don’t control the problem and customer 
profile. The control only the solution, the value proposition part of the 
canvas. 
In other words, the founders shall make sure they clearly identified all the 
pains, gains and jobs of the customer. They should have a robust 
understanding of the customer profile and there is no exaggeration or 
manipulation in prioritizing particular pains, gains of jobs. Founders can 
express their vision in designing the value proposition block, which shapes 
what the solution shall be. 
 
Achieving fit between the value proposition canvas and customer profile 
After listing gain creators, pain relievers and products and services, each 
point identified can be ranked from ‘nice to have’ to ‘essential’ in terms of 
value to the customer. A fit is achieved when the products and services 
offered as part of the value proposition address the most significant pains 
and gains from the customer profile. 
Identifying the value proposition on paper is only the first stage. It is then 
necessary to validate what is important to customers and get their 
feedback on the value proposition. Further market research and insights 
can then be used to go back and continually refine the proposition. 
 
Business model canvas, Lean model canvas, and Value proposition 
canvas are living documents that shall be refined iteratively at each 
stage of the startup lifecycle.  
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Developmental Stage Positions [27,31] 
 
Understanding what development-phase the concept is currently in is 
important as it impacts a sequence of critical events, from filing for IP 
protection to ramping up fundraising.  In general, there are multiple 
phases which include:  

• Ideation  
• Validation  
• Development  
• Scale  
• Growth    

 
Ideation is traditionally carried out, within a university environment, in the 
research laboratories.  Ideation may take place in the form of exercises to 
“shoot the moon” or through careful and relentless work by the individual 
inventor pursuing a breakthrough in his/her field.  For the most part, the 
invention disclosure are not in the Ideation stage as typically some data 
has been generated to support and validate its value, putting the idea in 
the Validation stage.  

Validation is the first step in connecting with the outside world and 
evaluating if what the inventor saw as a significant breakthrough is seen 
in the same light by others.  The critical validation requirements are 
technology and market.    

First, validation should be focused on replicating the breakthrough and 
the efficacy that has been proposed or observed.   
The second important variable is how technology is converted to a 
product that specifically addresses the needs of the customer within the 
specified market.  This is important in that, in most cases, technology is 
the underlayment of a product solution which must be developed in order 
to meet the commercialization requirements for the product-market fit.  
The third critical valuative task is to determine if the “market” (others) see 
the same value or impact that the inventor believes has been 
achieved.  In this evaluation one should include, peers, teachers, 
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suppliers, proposed customers, potential development partners or even 
potential competitors. You may need to have these people sign a non-
disclosure agreement to protect your rights. 

Another important aspect to consider at this stage is the Intellectual 
Property (IP). Founders must take the necessary precautions to protect 
their IP and their startup’s value. 
It is important to have non-disclosure agreements in place when 
partnering with third parties like employees, customers, suppliers, or 
others. Such agreements will clearly outline how the confidential 
information is not allowed to be disclosed by the other party, and what 
would be the consequences of such a wrongful act. 
Depending on the business it may be necessary to obtain specific licenses 
and obey specific laws that govern certain industries. 

What is a Proof of Concept?  
 
An important tool that contributes to effective validation is Proof of 
Concept (POC). It supports to overcome the factors that limit the 
commercialization of embryonic research-based inventions.  
 
Proof of Concept (POC), also called Proof of Principle, is an exercise done 
to determine the feasibility of the idea and to verify whether it has a 
practical potential in the market or not. 
In simple terms, a proof of concept is an exercise done to prove whether 
the idea is feasible enough to be turned into a reality. That is, whether – 

• The problem the idea focuses on exists 
• The idea offers a solution that can effectively address the 

problem 
• It is feasible to develop the offering the idea proposes 
• The solution the idea proposes has a real-world application 
• The market needs what the idea proposes  

 
Proof of Concept Funds  
Universities or institutes of national science development often offer 
funding for innovative ideas that require proof-of-concept/feasibility 
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studies for ideas generated in university courses or created by students or 
scientific teams.   
 
Ideas should be backed by excellent scientific research. Funding is aimed 
at providing support in overcoming obstacles to practical application of 
innovative ideas. The funding is meant to cover activities at the very early 
stage of turning research outputs into a commercial or socially valuable 
proposition, i.e. the initial steps of pre-competitive development. 
 
The funding can be used to: 

• Establish viability, technical issues and overall direction 
• Clarify intellectual property rights position and strategy 
• Provide feedback for budgeting and other forms of commercial 

discussion 
• Provide connections to later stage funding 
• Cover initial expenses for establishing a company 

 
What is a Prototype? 
 
After successfully passing the POC stage, a product will most likely be built 
from the research-based invention. Building a prototype for the product is 
an important step at this stage.  
 
Prototype is an earlier version of the final product. The Proof of Concept is 
the proof that there is a need to start building that prototype. It is a 
working model that offers some of the functionalities of the product. 
Prototypes are not ready to be released to the market. They are built so 
potential clients (or investors) can test them firsthand. They usually lack 
the polish of the end-product and have limited abilities.  
 
The main purpose of a prototype is testing.  At this stage the team and 
users can discover any flaws with the product and provide feedback 
which should be used to improve the product. Once the prototype is seen 
in action, it’s possible to fix the potential problems.  
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The next startup phase is the Development phase which results in a 
Minimally Viable Product (MVP).  
 
What is a Minimum Viable Product?  
 
The MVP version of a product is (almost) ready to hit the market. Unlike 
the prototype, the minimum viable product is a bugless version of the 
idea. It must be good enough to have a competitive edge on the market. 
It has a clean design and feels like a finished product. Once the team sees 
how the product is doing on the market, additional features can be 
created.  
 
The profits from the MVP may not be what initially expected. It can be 
used as an advanced prototype before launching the final product. One 
of the benefits of creating an MVP is receiving feedback from a much 
larger audience. 
 
Scaling and growth are the final stages of startup development which 
result in the introduction of the product to the market and expanding the 
market reach. At these stages startups usually have already found a 
product market fit for their business model and they know customer 
behavior and outlined growth strategy.  This is excellent time to raise 
venture capital to fuel further growth of the startup in terms of expanding 
its market, customer base, features.  
 
Funding Sources [32-34] 
 
There is more than one way to funding a startup. Here is a detailed list of 
potential avenues as well as the associated advantages and 
disadvantages: 
 
Donation-based crowdfunding 
Donation-based crowdfunding predates equity crowdfunding and has 
been used to launch a variety of successful startups. 
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With crowdfunding, startups get small amounts of money from a large 
number of investors. Both companies and ordinary people can be 
investors. 
 
Where to find: There is a great variety of crowdfunding platforms. 
GoFundMe is one of such platforms, which provides the opportunity to get 
donations without any rewards from founders. Kickstarter is another well-
known crowdfunding website. A reward is set for investors, but it will be 
given only in case of reaching a financial goal. On the Indiegogo 
platform, there is a compulsory 9% fee no matter if the goal is reached or 
not. 
 

Advantages Disadvantages 

● No need to give up equity in the 
company or take on the burden 
of debt 

● Gaining early customers and 
users 

● Generating buzz, branding, and 
marketing while raising money 
for the startup 

● Low regulatory and legal costs 

● Platform fees and processing 
costs may be a significant 
portion of money raised 

● Success or failure is public and 
for an unspecified time 

● May require more marketing, 
strategy, and investment than 
most founders expect 

 
Public Funding or Subsidies 
Government and international organizations often support technology 
innovation by announcing grants for the idea stage startups. This is a 
great source of funding for the science-intensive startups since grants 
typically don’t assume any expense, revenue sharing, equity shares, etc.  
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Advantages Disadvantages 

● Large amounts of money 
available 

● No need to repay the money 
● Increased chance to receive 

further funding from other 
sources 

● The application process is very 
competitive 

● The paperwork is complex 
● A requirement to describe how 

the funds will benefit public at 
large 

 
Friends and Family  
Founders typically obtain early financing from their own savings and from 
networks of friends and family. Typically, these investors are individuals 
willing to invest their own personal finances because they feel loyalty and 
affection for the founders. This type of early-stage financing is commonly 
referred to as a "friends and family" round.  
 
The close personal connection of friends or family members to the 
founder makes them a convenient source of initial funding. Given this 
intimacy, entrepreneurs may be tempted to accept money from such 
investors without following the corporate formalities that institutional 
investors require. That could be a misstep. Entrepreneurs should always 
carefully document each investment to avoid future conflicts while 
ensuring there is a proper foundation for future investment. 
 

Advantages Disadvantages 

● Easy approach to raise money 

● Time to build the business on 
one’s own schedule  

● No complex formal procedures 

● Limited capital availability 

● High level of responsibility for 
any potential financial losses 

● Risk of damaging relationships 
 
Angel investors 
Angel investors are usually the next stop on the fundraising circuit after 
friends and family round. The Angel Investor typically is a person ready to 
invest in the project with the return on equity. Such investors do not give a 
large amount of money but are likely to invest in a risky business.  
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Advantages Disadvantages 

● Will invest based on who the 
founders and the idea are 
versus financials 

● May provide connections to 
angel investment groups 

● More likely to play a passive 
role than venture capital firms 

● Can be a way to attract 
advisors and future 
introductions to other investors 

● Can require time pitching and 
nurturing these contacts 

● Maybe dealing with 
inexperienced investors with 
little structure 

● May not be experienced 
operators or qualified advisors 

● Can require giving up 
significant equity early on  

 
Startup accelerators 
Startup accelerators can be a valuable vehicle for getting focused, 
speeding up the momentum, gaining early seed money and introductions 
during demo days.  
 

Advantages Disadvantages 

● Forced focus on startup and 
making progress 

● Being surrounded by other 
founders and experienced 
entrepreneurs 

● The chance to present to a 
room full of qualified investors  

● Branding and credibility if the 
accelerator is well-known  

● Competitive application 
processes 

● Fast-paced environment with 
big expectations for producing 
tangible results 

● Typically small funding 
amounts, and high equity taken  

 
Venture capital firms 
Venture Capitalists are often the main target of entrepreneurs seeking 
funding, as it is one of the most powerful options. Yet, they often come to 
the table much later, after tapping these other sources of funding. 
Venture Capitalists manage the money they receive from well-off 



 
59 

 

investors, venture funds and any other financial institutions. VC firms can 
invest a large amount of money into a startup in order to get a massive 
return when the startup will succeed.  
 
Venture Capitalists invest in startups that seem to be reliable, and rarely 
in early-stage startups. That’s the reason why it is challenging to 
cooperate with them in the early stage of your company development. 
 

Advantages Disadvantages 

● Large amounts of funding from 
each of these firms 

● Organized due diligence and 
funding processes 

● Capable board members who 
can open many doors 

● Can add significant credibility, 
media attention and appeal to 
talent 

● No one wants to be the first 
lead investor 

● Exhausting months of pitching 
and investor meetings 

● Once the money is taken, their 
goals and timeline are 
prioritized 

● Potential pressure to make 
choices that may not be best 
for the business or customers  

 
Bank loans 
Small business loans from banks were once the first stop, and go-to source 
for funding new companies. 
 

Advantages Disadvantages 

● No need to give up equity in the 
company 

● No need for spending time on 
pitching 

● May be easier to finance real 
estate assets and equipment 

● Rarely available for new 
startups 

● Lots of paperwork and lack of 
common-sense underwriting 

● Poor customer service 
● Monthly debt service 

repayments required even if the 
startup is not profitable yet 
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● Good credit may help make up 
for what founders lack in design 
skill and pitching ability 

● Banks often require personal 
guarantees which creates extra 
risks on the startup founders 

● Bank loans should be repaid 
regardless of the success or 
failure 

 
Funding Stages  
Generally, there are different stages of funding available depending on 
the amount of money needed and the point at which the start-up is at.  
 
Pre-Seed Funding 
If at the very early stages of the startup there is a need for some initial 
capital to build an MVP, a pre-seed round can provide that. 
 
 
How Mature Should the Company Be for Pre-Seed Funding? 
At this stage, the startup is very early on in the process.  
 
It’s important to consider answering the below questions for seeking pre-
seed funding: 

• Definition of the problem to be solved 
• A new or novel solution for that problem 
• A basic understanding of the market 
• Fundraising plan  
• An MVP 
• A plan for getting early users or customers 

 
What’s the Average Investment Amount for Pre-Seed Funding? 
The amount of pre-seed money companies raise varies tremendously. It 
often depends on the location of the startup. It typically varies from 
$100,000 to below $1,000,000. 
What Types of Investors Offer Pre-Seed Funding? 
Most pre-seed funding comes from the founders, friends, and family and 
angel investors. Many founders will bootstrap this part of their startup, 
particularly if they already have the skills to build an MVP and do some 
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market research. If outside funding is needed, this is when friends and 
family can sometimes get involved. This is also one of the differentiators 
between pre-seed funding and later rounds—it’s often funded by a 
personal network. 
 
Seed Funding 
At this point, founders have proven that people are willing to pay for the 
product.  
 
How Mature Should the Company Be for Seed Funding? 
Although the lines between pre-seed and seed funding can get blurred 
sometimes (particularly for tech companies), some of the milestones to be 
reached by raising a seed round are: 
 

• A fully functional product (you’ve gone beyond mockups and 
Figma files) 

• Some level of product-market fit 
• People who use and like the product 
• More developed market research 
• Minimally viable team  

 
Some companies already have some revenue at this stage but it’s not 
always necessary. A proof that people like and want to use the product is 
key at this point. While revenue is the best way to show that people value 
the product, social proof like user feedback, social media mentions, and 
press coverage can also be used. At this stage, investors need to see that 
they are investing in a financially viable business. 
 
What’s the Average Investment Amount for Seed Funding? 
Generally speaking, most seed rounds today are around $1-$4 million. One 
study found that the median seed investment amount for 2020 was $4 
million, 4x the median from 10 years prior. 
What Types of Investors Offer Seed Funding? 
Angel investors and venture capitalists (VCs) are the main investors in the 
seed funding stage. 
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As startups grow and prove their potential, they have a track record to 
seek larger venture capital firms that have more money available to 
invest. They go through three main phases of funding: Series A, Series B, 
and Series C. 
 
Series A Funding  
A company may consider series A funding once it has achieved some 
level of operational stability (a stable user base, consistent revenue 
statistics, or another KPI) in order to enhance its user base and product 
offerings. In this stage, developing a long-term business model is 
essential. Investors are looking for start-ups with innovative concepts and 
a clear plan for turning such concepts into profitable enterprises. 
 
Series B Funding 
This round of funding is all about taking businesses to the next level, past 
the development phase. Investors help startups get thereby expanding 
market reach. Series B funding helps grow the company to meet the 
large-scale demand levels. Building a mature product and growing a 
team requires quality talent acquisition. Bulking up on sales, advertising, 
tech, support, and employees costs a firm a few pennies. 
 
Series C Funding 
Companies acquiring funds in this series of funding are established quite 
well. The companies are looking for additional funding to help them 
develop new products, expand into new markets, or acquire other 
companies. In Series C funding, investors involved are- Hedge Funds, 
Investment Banks, Private Equity Firms, and large secondary markets.  
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Pitching to Investors 
 
How to prepare for a meeting with potential investors [35] 
There are a couple of tasks to accomplish before meeting potential 
investors. At the very beginning, a Pitch Deck and a prototype are must-
haves.  
 
A Pitch Deck is a brief presentation that provides stakeholders with the 
main info about the startup. Three main characteristics of a successful 
Pitch Deck are: good looking, compelling and laconic. 
 
There is no universal way to make an appealing pitch to investors. 
However, there are a few key principles to consider. A famous American 
author and Silicon Valley venture capitalist Guy Kawasaki proposes key 
steps for a successful pitch.  
 
Prepare. The foundation of a great pitch is the research done before the 
meeting starts. Before you get to the meeting, study the bios of everyone 
who will be in the room. Learn what’s important to your audience. 
Brainstorm with your team to find connections and angles to make the 
pitch more powerful and meaningful. The key is to conduct your research 
in advance when you’re under a little pressure. 
Set the stage. When the meeting starts, you should set the stage for the 
rest of the pitch. The thing to ask is, “How much of your time do I have?” 
Then ask, “What are the three most important pieces of information that I 
can provide?” Finally, ask, “May I quickly go through my presentation and 
handle questions at the end?”. 
 
Explain yourself in the first minute. Entrepreneurs believe that a pitch is a 
narrative whose opening chapter must always be autobiographical. 
Meanwhile, everyone is wondering, What does this startup do? Answer 
that question in the first minute. Once the audience has learned what you 
do, they can listen to everything else with a more focused perspective. 
 
Observe the 10-20-30 rule. The 10/20/30 Rule of Presentations is that 
you should use ten slides in twenty minutes with a minimum of thirty-point 
text. Ten slides force you to concentrate on the absolute essentials. 
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Twenty minutes is because meetings often start late and people with 
Windows machines need forty minutes to make the projector work. A 
thirty-point font makes you explain your pitch, not read it in a boring 
manner. 
 
Let one person do the talking. Many entrepreneurs believe that investors 
invest in teams, so they should demonstrate teamwork in their pitches. 
Using this line of reasoning, four or five employees attend the pitch, and 
each has a speaking role. The logic that everyone should have a speaking 
role is terrific for a school play. A pitch, however, is not a school play. 
 
Pitch constantly. Familiarity breeds content. When you are totally familiar 
and comfortable with your pitch you’ll be able to give it most effectively. 
There are no shortcuts to achieving familiarity—you have to pitch a lot of 
times. 
 
Take notes, and follow up. At the end of the meeting, summarize what 
you heard and play it back in order to make sure you got the correct 
information. Then follow through, within a day, on all the promises that 
you made during the pitch—for example, providing additional 
information. 
 
Rewrite. After nearly five pitches you will most probably create a new 
pitch based on what you have learned. 
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Topic 1. Introduction to Commercialization of Academic 
Inventions and Technologies 

Main Learning 
Outcomes 

At the end of the session the students will be 
able to։ 

● Define the commercialization of academic
inventions and technologies

● Explain the role of commercialization of
academic inventions and technologies for
economic development

● Explain the benefits of commercialization
of academic inventions and technologies
for institutions, industry and researchers

Activities “Impact Framework” (Appendix 1) 

Discussion Topics Key Learning 
Objectives  Activities (Appendix 1) 

Commercialization of academic inventions and technologies: What is it?  

Emphasis on the main 
idea	of the 
commercialization of 
academic inventions 
and technologies. 
Present the case of 
United States, 
describe the effects 
of the Bayh-Dole Act. 

Students should define 
the commercialization 
of academic 
inventions and 
technologies. 
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Explain why the 
commercialization of 
academic inventions 
and technologies is 
important for the 
industry, institutions, 
researchers and the 
economy as a whole.  

Students should 
understand the impact 
of the 
commercialization of 
academic inventions 
and technologies on 
the industry, 
institutions, 
researchers and the 
economy.  

Discussion “Impact 
Framework” 

In-Class Activity 

● Before presenting the benefits of the Commercialization of
Academic Inventions and Technologies, the students should get into 
groups of 2-3, and discuss how it can positively impact: 

o Economy
o Industry
o Institutions
o Researchers

● After the discussion the groups will present their ideas to the
whole class. 

Benefits of Commercialization of Academic Inventions and Technologies 
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Topic 2. Key Steps in Commercialization of Academic 
Inventions and Technologies 
 

Main Learning 
Outcomes 

At the end of the session the students will be 
able to։ 

● Define the main channels to 
commercialize academic inventions 
and technologies 

● Describe pros and cons of each 
commercialization channel 

● Define main terms related to licensing 
of inventions/technology 

● Describe the key functions of 
technology transfer offices 

● Describe the technology transfer 
landscape in Armenia  

Activities  

“Commercialization Channels” (Appendix 2) 
 
“Main functions of TTOs” (Appendix 2) 
 
“Innovation Presentation” (Appendix 2) 

Outcomes 
Assessment  

Innovation Presentation is graded by both 
Instructor and students with Peer/Instructor 
Evaluation (Appendix 2) 
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Discussion Topics Key Learning Objectives  Activities (Appendix 1) 
Introduction: Key Steps in Commercialization of Academic Inventions 
and Technologies  

Emphasis on the main 
channels to 
commercialize 
academic inventions 
and technologies. 

Students should 
understand the process, 
advantages, and 
disadvantages of: 
 
a) Licensing the 
invention/technology to 
an existing company  
b) Starting a new 
company  
c) Selling or Assigning 
Ownership of the 
invention/technology 

"Commercialization 
Channels"	in-class	
activity  

Technology Transfer Offices 

Emphasis on the role 
and main functions of 
university technology 
transfer offices.  

Students should 
understand how 
university technology 
transfer offices support 
the process of 
commercializing 
academic inventions 
and technologies.   

“Main functions of 
TTOs” in-class activity 

The Landscape in Armenia 

Emphasis on the 
current Technology 
Transfer situation in 
Armenia․ 	

Students should 
understand the current 
situation in Armenia 
connected to the 
commercialization of 
academic inventions 
and technologies  
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Key Steps in Commercialization of Academic Inventions and Technologies 

Stress how commercializing academic inventions and technologies differs 
from other commercialization types. Present the main channels of 
academic commercialization: 1) Licensing the invention/technology to an 
existing company, 2) Starting a new company, 3) Selling or Assigning 
Ownership of the invention/technology.  
Explain the advantages and disadvantages of each of the above 
channels.  

In-Class Activity 

● After presenting the main channels to commercialize academic
inventions and technologies, the students should get into groups of 
2-3, and discuss potential inventions that would be good candidates
for each of the presented commercialization channels: 

1) Licensing the invention/technology to an existing company
2) Starting a new company
3) Selling or Assigning Ownership of the invention/technology

● After the discussion the groups will present their ideas to the whole
class. 
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Technology Transfer Offices 

Emphasize why it may be challenging for researchers to commercialize 
their inventions and technologies.  

In-Class Activity 

● Brainstorm with the whole group what type of support academic
inventors may need to commercialize their inventions and 
technologies. Write all the answers on the board. 

● Building on the ideas discussed by the class, present the main
functions of Technology Transfer Offices. 

The Landscape in Armenia 

In-Class Activity 

● Based on what students have learned students should create a 5-7-
minute Innovation Presentation (Appendix 1) with their group based 
around the following statement “What can we create as scientists for 
Armenia's development and rebuilding?” 

● Each group will present their innovation and be evaluated using the
Peer/Instructor Evaluation (Appendix 1) 

● Grades should be 75% from the instructor and 25% from the students.
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Additional Resources 
1. Granstrand O, Holgersson M. Innovation ecosystems: A conceptual 

review and a new definition. Technovation. 2020;90-91:102098. 
doi:10.1016/J.TECHNOVATION.2019.102098 

2. Court. 5.3 Building an Innovation Ecosystem | ERC Association. 
https://erc-assoc.org/best_practices/53-building-innovation-
ecosystem. Published November 15, 2019.  

3. Markman A. How to Create an Innovation Ecosystem. 
https://hbr.org/2012/12/how-to-create-an-innovation-ec. Published 
December 4, 2012.  

4. Conlon A, Dargan L, Carvalho Melo D. Innovation Ecosystem Toolkit. 
Connect Places Catapult . https://irp-
cdn.multiscreensite.com/2f61bf9e/files/uploaded/CityZen%20Ecosyste
m%20Toolkit.pdf January 2020. 

5. Talmar M, Walrave B, Podoynitsyna KS, Holmström J, Romme AGL. 
Mapping, analyzing and designing innovation ecosystems: The 
Ecosystem Pie Model. Long Range Plann. 2020;53(4):101850. 
doi:10.1016/J.LRP.2018.09.002 

6. Millard M. What Is an Innovation Ecosystem and How Are They 
Essential for Startups? | MassChallenge. 
https://masschallenge.org/article/startup-innovation-ecosystem-
explained. Published November 1, 2018.  

7. What Is an Innovation Ecosystem? | ERC Association. https://erc-
assoc.org/content/what-innovation-ecosystem.  

8. Adner R. Match Your Innovation Strategy to Your Innovation 
Ecosystem. https://hbr.org/2006/04/match-your-innovation-strategy-
to-your-innovation-ecosystem. Published April 2006.  

9. Etiemble F. The 3 elements of an innovation ecosystem. 
https://www.strategyzer.com/blog/the-3-elements-of-an-innovation-
ecosystem. Published March 3, 2021.  

10. Hattendorf H. Seven Steps to Creating a Successful Innovation 
Framework – Innovation Management. 
https://innovationmanagement.se/2014/01/27/seven-steps-to-
creating-a-successful-innovation-framework/. Published January 27, 
2014.  
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Appendix 1 
1.1 Impact Framework 
 
Learning about the Commercialization of academic inventions, please 
get into groups of 2-3 and discuss how it can positively impact: 

o Economy 
o Industry 
o Academic Universities 
o Researchers 

The group discussion results should be presented in the following format: 
 
 

 Impact type 
(Positive/Negative) 

Impact level 
(High/Low) 

Impact Details 

Economy    

Industry    

Academic 
Universities 

   

Researchers    
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Appendix 2 
 
2.1 Commercialization Channels 
 
Based on the information about the main channels to commercialize 
academic inventions and technologies, please discuss in groups the 
potential inventions that would be good candidates for each of the 
presented commercialization channels:  

1) Licensing the invention/technology to an existing company  
2) Starting a new company  
3) Selling or Assigning Ownership of the invention/technology 

 
 

 Invention 
sector 

Invention/ 
technology 

Justifictaion 

Licensing    

Starting a 
new company 

   

Selling or 
assigning 
ownership 
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2.2 Innovation Presentation 
 
Based on the innovation framework and what has been discussed in class, 
with your group create a 5–7-minute presentation around the following 
statement. 
 
“What can we create as scientists for Armenia's development and 
rebuilding?” 
 
Focus the discussion/brainstorming in one of the two potential areas:  

● Internal - innovation for overcoming local challenges in Armenia 

● External - innovation for global export 

 
Peer/Instructor Evaluation Template 
 
Team: ________________________ 
Innovation: ________________________ 
 

Criteria Grade  
(1-10) Comments 

Clarity of the competitive 
advantage.   

Clarity of the business alignment.   
Understood their audience 
(needs).   

Clarity of execution.   
Clarity of the business value.    
Was there anything that was 
missing or needed further 
explanation? (Please write in 
comments) 

---------  
 

Do you have any other 
comments? ---------  
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Topic 3. Basics of Intellectual Property Protection 
 

Main Learning 
Outcomes 

● Identify what can be patented, and the 
various classifications of intellectual 
property 

● Explain the different mechanisms 
involved to protect intellectual property 

● Search for existing patents using 
databases and patent information 

Activities  

Students will go over Case Studies and discuss 
how IP works in real-world examples, and how 
successful exploitation can contribute to 
development.  

Outcomes Assessment 
Samples 

Students will take a Quiz on Intellectual 
Property. 

 

Discussion Topics Key Learning 
Objectives  Activities (Appendix 3) 

IP System and Legislative Framework in Armenia 

Emphasis on 
legislative framework 
of Armenia. 

Students will be 
introduced to 
Armenia’s IP law and 
what agency enforces 
it.    

 

Introduction to Patents 

Emphasize when use 
of a patent is 
appropriate and the 
advantages/ 
disadvantages of its 
use. 

Students will 
understand what a 
patent is, when/how to 
obtain a patent, how 
the laws surrounding a 
patent are enforced, 
and the cost. 
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Discussion Topics Key Learning 
Objectives  Activities (Appendix 3) 

Introduction to Trade Secrets 

Emphasis on what 
qualifies as a trade 
secret and how it 
differs from patents.  

Students should 
understand what a 
trade secret is, the 
protection and 
benefits it provides, 
requirements for trade 
secret protection, and 
understand the 
advantages/disadvant
ages of trade secrets 
vs patenting. 

 

Introduction to Copyright 

Emphasis on what 
differentiates a 
copyright from other 
IP protection. 

Students will know 
what a Copyright is 
and what lists of works 
are covered by 
copyright protection. 

 

Introduction to Trademarks 

Emphasize that 
trademarks are 
protected by IP rights. 

Students will 
understand how a 
trademark is a sign 
capable of 
distinguishing goods or 
services among 
different enterprises 
protected under IP 
rights.   

Case Studies on 
Intellectual Property   
 
Quiz on Intellectual 
Property 
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IP System and Legislative Framework in Armenia 
Intellectual Property (IP) law in Armenia is directly supported by the 
Constitution which provides for all forms of Intellectual Property Rights. 
Emphasis on Armenia’s promotion of IP and the benefits of being part of 
the global innovation economy. End with referencing the list of domestic 
IP laws and international treaties signed by Armenia provided in Annex 1. 

Introduction to Intellectual Property 
The IP system facilitates and strengthens businesses, fosters innovation, 
advances science, and enables the efficient and rapid movement of 
technology across the world. IP is protected by law (patents, copyright 
and trademarks), which enable people to earn recognition or financial 
benefit from what they invent or create. Emphasize that by striking the 
right balance between the interests of innovators and the wider public 
interest, the IP system aims to foster an environment in which creativity 
and innovation can flourish. 

Introduction to Patents 
Emphasize that a patent is an exclusive right granted for an invention. 
Discuss the type of protection a patent offers, 
advantages/disadvantages of having a patent, the validity worldwide, 
how patent rights are enforced, how to obtain a patent, who grants a 
patent and the cost. The role of a patent with potential investors and how 
it can influence personal business should also be emphasized.  

Introduction to Trade Secrets 
Emphasize what qualifies as a trade secret and the type of information 
that is protected, how it is protected, and the advantages/disadvantages 
of trade secrets compared to patenting.   

Introduction to Copyright 
Emphasize that Copyright (or author’s right) is a legal term used to 
describe the rights that creators have over their literary and artistic works. 
The type of rights a copyright will provide (economic or moral), how to 
register, what the © means, and the difference between work “in the 
public domain” and works published on the Internet.   
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Introduction to Trademarks 
Emphasize that trademarks are a sign that distinguishes good or services 
from one enterprise from another, why types of trademarks can be 
registered, and that they are protected by intellectual property rights.  

In-Class Activity 

● Case Studies on Intellectual Property. Discuss in-class the
following video:  https://www.wipo.int/ipadvantage/en/
o As a class, pick two different Case Studies and discuss how IP

works in these real-world examples and how successful 
exploitation can contribute to development. 

o Ask students if they have any examples and discuss as a class.

● Hand out the Quiz on Intellectual Property and have students
take the quiz in class to test their knowledge.

Additional Resources

1. Intellectual Property Agency of Armenia is the patent office of
Armenia (Government Agency): http://aipo.am/hy

2. The World Intellectual Property Organization website:
https://www.wipo.int/about-ip/en/

3. Test your knowledge with the Traditional Knowledge Quiz 
https://www.wipo.int/tk/en/tk_quiz_2020.html

4. Frequently Asked Questions about a Patent:
https://www.wipo.int/patents/en/faq_patents.html

5. What is a Trade Secret? https://www.wipo.int/tradesecrets/en/
6. What is Copyright? https://www.wipo.int/copyright/en/
7. Geographical Indications: What are they?

https://www.wipo.int/geo_indications/en/
8. What are intellectual property rights?

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm
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Appendix 3 
3.1 Intellectual Property Quiz 
 
1. What protects the intellectual property created by artists? 

A. Copyright 
B. Geographical indications 
C. Patents 
D. Registered designs 
E. Trademarks 

2. What protects the intellectual property created by designers? 
A. Copyright 
B. Geographical indications 
C. Patents 
D. Registered designs 
E. Trademarks 

3. What protects the intellectual property created by inventors? 
A. Copyright 
B. Geographical indications 
C. Patents 
D. Registered designs 
E. Trademarks 

4. Which of these is a geographical indication? 
A. BMW 
B. Champagne 
C. Hogwarts 
D. PlayStation 
E. World Wide Web 
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5. What does a trademark protect? 
A. An invention 
B. A work of art 
C. Logos, names and brands 
D. The look, shape and feel of a product 
E. A secret formula 

6. In most countries, how long does copyright last for? 
A. 10 years after the creation of the work 
B. 50 years after the creation of the work 
C. 10 years after the death of the person who created that work 
D. 50 years after the death of the person who created that work 

7. How long do patents usually last for? 
A. 10 years 
B. 20 years 
C. 40 years 
D. 60 years 

8. If you write an original story, what type of intellectual property gives 
you the right to decide who can make and sell copies of your work? 

A. Copyright 
B. Geographical indications 
C. Patents 
D. Registered designs 
E. Trademarks 

9. Imagine a sports team sets up a company to sell its own range of 
clothes. What type of intellectual property can the team use to show that 
the clothes are made by them? 

A. Copyright 
B. Geographical indications 
C. Patents 
D. Registered designs 
E. Trademarks 
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10. If a company develops a new technology that improves its main 
product, what type of intellectual property can they use to stop others 
from copying their invention? 

A. Copyright 
B. Geographical indications 
C. Patents 
D. Registered designs 
E. Trademarks 
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Topic 4. Launching a Startup to Commercialize 
Academic Inventions and Technologies 
 

Main Learning 
Objectives 

1. Describe the main stages for launching 
a startup to Commercialize Academic 
Inventions and Technologies   

2. Define Proof of Concept, Prototype and 
Minimum Viable Product 

3. Describe Business Canvas, Lean Canvas 
and Value Proposition Canvas Models 

4. Describe the main tools for raising 
investment 

5. Describe key steps for delivering a 
successful Startup Pitch 

Activities  
Business Model Canvas  
Lean Model Canvas  
Value Proposition Canvas 

Outcomes Assessment 
Samples 

Presentation of their Product launch and 
evaluation.  

 

Discussion Topics Key Learning Objectives  Activities 
(Appendix 4) 

What is a Startup? 

Emphasis on the 
definition of a 
startup 

 
Students should define 
what a startup is and list 
its main characteristics.  
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Business Model Canvas  

Emphasis on the 
aim and the 
main sections of 
the Business 
Model Canvas.  

 

Students should describe 
the main sections and 
requirements of the 
Business Model Canvas.  

Business Model 
Canvas 
(Appendix 4) 

Lean Model Canvas  

Emphasis on the aim and 
the main sections of the 
Lean Model Canvas.  

Students should describe 
the main sections and 
requirements of the Lean  
Model Canvas.  
 
Students should explain 
the key differences 
between the Business 
Model Canvas and the 
Lean Model Canvas.  

Lean Model 
Canvas 
(Appendix 4) 

Value Proposition Canvas 

Emphasis on the aim and 
the main sections of the 
Value Proposition Canvas. 

Students should describe 
the main sections and 
requirements of the 
Value Proposition 
Canvas.  

Value 
Proposition 
Canvas 
(Appendix 4) 

Developmental Stage Positions 

Emphasis on the main 
developmental stages of 
startups.  

Students should define 
ideation,  validation,  
development, scale, 
and growth stages.   
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Proof of Concept 

Emphasis on how Proof of 
Concept supports the 
validation process.  

Students should define 
what proof of concept is 
and its main 
components.  

Proof of 
Concept 
Discussion 
(Appendix 4) 

Prototype and Minimum Viable Product 

Emphasis on the 
importance of creating a 
prototype and a minimum 
viable product.  

Students should define a 
prototype, a minimum 
viable product, and key 
differences between 
those two concepts.  

 

Startup Funding Sources and Stages 

Emphasis on the main 
funding sources, their 
advantages, and 
disadvantages.  
 
Emphasis on the main 
funding stages and 
characteristics of each 
stage.  

Students should describe 
the main funding sources 
for a startup and explain 
the criteria for choosing 
the best funding option.   
 
Students should define 
the main funding stages 
of startups and the 
characteristics of each 
stage. 

 

Pitching to Investors  

Emphasis on the key 
criteria to deliver a 
successful pitch to 
investors.  

Students should describe 
how to effectively 
prepare for delivering a 
pitch to investors.  

Pitch 
Presentation 
worksheet 
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What is a Startup 

Explain that a startup is a temporary organization designed to search for 
a repeatable and scalable business model. To make sure that the startup 
succeeds it’s essential to clearly determine what core value it creates for 
the customers and develop thorough strategies to maximize the market 
size and the volume of the production or services it offers. 

Business Model Canvas  

Present the nine elements of the Business Model Canvas: 

1. Value Proposition
2. Customer Segments
3. Channels
4. Customer Relationships
5. Revenue Streams
6. Key Activities
7. Key Resources
8. Key Partners
9. Cost Structure

In-Class Activity 

● Students should be divided into groups.

● Based on what students have learned the groups should use the
Business Model Canvas to describe the main components of their 
startup idea. 

● Each group will present its results for 7-10 minutes.
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Lean Model Canvas  
 
Present that the Lean Model Canvas is the adapted version of the 
Business Model Canvas and describe how it differs from the latter by 
describing its elements:  
 

1. Problem 
2. Solution 
3. Key Metrics 
4. Unique Value Proposition 
5. Unfair Advantage 
6. Channels 
7. Customer Segments 
8. Cost Structure 
9. Revenue Streams 

Describe the advantages and disadvantages of Business Model Canvas 
and Lean Model Canvas:  
 

Lean Model Canvas Business Model Canvas 

Advantages: 
−  It focuses on 

understanding the 
problem that the business 
is trying to solve. 

−  Restrains the “solutions” 
box, encouraging simple 
and easily testable ideas. 

−  Proposes key metrics to 
evaluate whether the 
business is moving in the 
right direction. 

Advantages: 
−  Defines key activities that 

generate value and 
revenue for the business. 

−  Encourages strategic 
relationships with clients 
and partners. 

−  Enables testing of an 
existing business model 
against the market. 
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− Accounts for uncertain
conditions, assumptions, 
and incomplete data. 

Disadvantages: 
− Overemphasizes the

internal focus without 
accounting for the 
surrounding ecosystem. 

− Limits strategic thinking by
focusing on what 
customers want today, 
rather than trying to see 
ahead into the future. 

− Lacks the “Resources” box
which may lead to 
unrealistic product ideas. 

Disadvantages: 

− It doesn’t accommodate
businesses in very early
stages of development.

− Enables risky assumptions
within the business model,
without offering a clear
way to verify them.

− Focuses on the end-shape
of the business without
defining the strategy to
get there.

In-Class Activity 

● Students should be divided into the same groups as during the
Business Model Canvas activity. . 

● Based on what students have learned students the groups now
use the Lean Model Canvas to describe the main components of 
their startup idea. 

● Each group will present its results for 7-10 minutes.
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Value Proposition Canvas  

Present the goal of the Value Proposition Canvas and its main elements. 

Customer Profile 

− Gain

− Pains
− Costumer jobs

Value Map 

− Gain creators
− Pain relievers

− Products and services

Explain how to achieve fit between the value proposition canvas and 
customer profile. 

In-Class Activity 

● Students should be divided into the same groups as during the
Business Model Canvas activity. 

● Based on what students have learned the groups should now
use the Value Proposition Canvas to describe the main 
components of their startup idea. 

● Each group will present its results for 7-10 minutes.

Developmental Stage Position  

Explain that there are 5 main stages of development for startups: 

• Ideation
• Validation
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• Development
• Scale
• Growth

Present that the ideation is usually carried out, within a university 
environment, in the research laboratories.  

Validation is the first step in connecting with the outside world and 
evaluating if what the inventor saw as a significant breakthrough is seen 
in the same light by others. 

At this stage, it’s important to develop a Proof of Concept (PoC) which is 
an exercise done to determine the feasibility of the idea and to verify 
whether it has practical potential in the market or not.  

After successfully passing the POC stage, a product will most likely be built 
from the research-based invention. A prototype is an earlier version of 
that final product. 

The next startup phase is the Development phase which results in a 
Minimally Viable Product (MVP). The MVP version of a product is (almost) 
ready to hit the market. It must be good enough to have a competitive 
edge on the market. 

Scaling and growth are the final stages of startup development which 
result in the introduction of the product to the market and expanding the 
market reach.  

In-Class Activity 

● Students will get into groups of 2-3 and go over Proof of
Concept Discussion (Appendix 4) (20-30 minutes) 

● Discuss as a class and ask students if there was anything missing
in the discussion and if there would be anything else that they 
would include. 
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In-Class Activity 

● Students fill in the Proof of Concept Questionnaire (Appendix 4)
(15 minutes) 

● Discuss the answers as a class. The answers are presented in
Appendix 4. 

Funding Sources 

Sources of Startup Funding 

Emphasize there are many avenues for obtaining funding. 

1. Donation-Based Crowdfunding
Small amounts of money from many investors without equity. Think of 
things like GoFundMe. The major advantage is that equity is not shared. 
The major disadvantage is many funding sites include platform and 
processing fees and require extra marketing and investment. 

2. Public Funding or Subsidies
Government and international organizations often support technology 
innovation by announcing grants for the idea stage startups. This is a 
great source of funding for the science-intensive startups since grants 
typically don’t assume any expense, revenue sharing, equity shares, etc. 

3. Friends & Family
Asking for money from friends and family. The major advantage is that 
pitching and business plans may not need to be as extensive and friends 
and family can be more patient with a slow start. The major disadvantage 
is that if the business fails, there could be an ending of valued 
relationships. 
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4. Angel Investors
Angel investors are similar to friends and family however they do require 
equity. A major advantage is that they are willing to invest in more risky 
ventures and usually play a more passive role in the company. Major 
disadvantages are that they may need more time to maintain contact 
and may require substantial equity. 

5. Startup Accelerators
These are organizations or businesses that help launch startups. The 
major advantage is having experienced entrepreneurs assisting with the 
start-up process. The major disadvantages are that the environment is 
high-paced with high expectations for rapid results. 

6. Venture Capital Firms
Venture capitalists are institutions with large funding capabilities. The 
major advantages are that they have large funding capabilities and 
resources. Major disadvantages are they can be difficult to onboard, and 
management may have to adjust to their wants and needs. 

7. Bank Loans
They are from a bank that you will need to pay off. The major advantages 
are that it is your money and there are no investors to impress or inform. 
The major disadvantage is you must repay even if the business fails. 

Present the key funding stages of startups: Pre-seed, seed, Series A, Series 
B, Series C, and the main characteristics of each stage. 

Pitching to Investors 

Explain that the main thing to prepare before meeting the investors is a 
Pitch Deck which iis a brief presentation that provides stakeholders with 
the main info about the startup. Three main characteristics of a successful 
Pitch Deck are: good looking, compelling and laconic. 

Present the key steps for preparing for a successful pitch according to 
Guy Kawasaki:  
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1. Prepare
2. Set the Stage
3. Explain yourself in the first minute.
4. Observe the 10-20-30 rule.
5. Let one person do the talking.
6. Pitch constantly.
7. Take notes, and follow up.
8. Rewrite.

In-Class Activity 

● Hand out the pitch presentation worksheet (Appendix 6). Have
students get into groups of 3-4 and fill out the worksheet. Let 
them choose a topic and create a product (tell them to be 
creative: it does not have to be real. (30 minutes) 

● Based on what students have learned, and with the worksheet,
they should create a 5–7-minute pitch presentation. (1 hour) 

● Hand out the Peer/Instructor Evaluation (Appendix 6). As each
group presents, everyone including the instructor should fill in 
the evaluation. 

● Grades will be based 75% from the instructor and 25% from the
students. 
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Appendix 4  
 
4.1 Business Model Canvas 
 
Based on what you have learned, with your group have brainstorming on 
a startup idea and using the Business Model Canvas describe the main 
components of the startup idea. Present the results for 7-10 minutes.  
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4.2 Lean Model Canvas 

With your group, describe the main components of the startup idea using 
the Lean Model Canvas and Value Preposition Canvas. Present the results 
for 7-10 minutes.   
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   4.3.  Proof of Concept Discussion 

In a group, go through the following scenario of developing a Proof Of 
Concept (POC). Is there anything missing from this scenario and anything 
you would add and why? 

Imagine you want to become a singer-songwriter. Before you can take a 
shot at a Grammy, there are a number of problems to solve: 

●        How (and where) can you find a good producer? 

●        Do you have songs people will like? 

There is no reason to go to a producer and explain your song. He will 
rightfully ignore you because music has to be heard, not explained. That 
is why you should instead record a demo in your home. It does not take 
much time and money, compared to a studio recording. 

When you are done, you play it to your friends and even random people 
to get feedback. If you are happy with the results, you can take the demo 
and see a producer. The demo is in fact your proof of concept. So far, you 
have completed three steps: 

●        You have a complete and detailed picture of the final 
product. 

●        There is proof of your product’s feasibility (you can actually 
create the song). 

●        You know there will be demand for your music because of the 
feedback. 
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4.4. Proof of Concept Questionnaire  

1. What is POC? 

  

  

  

  

 

  

2. Briefly describe two different ways to acquire a POC. 

  

  

  

  

  

  

3. Give an example of POC. 
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4. What is the difference between a POC, MVP and a prototype? 

  

  

  

  

  

  

  

5. Why is POC important? 
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 Answer Key: Proof of Concept Questionnaire 

1. What is POC? 

POC is the acronym for proof of concept. It’s an incomplete demonstration of 
an idea’s feasibility.  

2. What way does one acquire POC? 

There are two ways of acquiring a proof of concept. The first one is to create 
it yourself. There are several companies on the Web that offer free advice on 
how to make a POC. You can also pay a company to create a proof of 
concept for your product. Also, if you have a potential client or an investor 
for your idea, you could ask them to pay for the POC. Still, it’s a debatable 
option, since some investors don’t embrace the idea of paying for a proof-of-
concept.  

3. Give an example of POC. 

A proof of concept verifies if an idea is feasible.  For example, the movie 
studio Pixar creates short films to display new animation techniques and 
technologies. Once the studio’s decision-makers approve them, Pixar uses 
them for future animations. One such test grew to become the short movie, 
Piper. The animation even won an Oscar for Best Animated Short Film in 2017.  

4. What is the difference between a POC, MVP and a prototype? 

The proof of concept is one of the first steps you should take in the early 
stages of your project’s development. After that, you can create a prototype. 
Finally, right before you start your production – you make a minimum viable 
product.  

5. Why is POC important? 

The proof of concept is important because it could tell you if your idea is 
feasible early on in the development process. Sometimes you can do a POC 
even before you take any other actions towards your goal. That way, you can 
improve it from the start or let it go, depending on if it’s worth the effort. 
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4.5 Pitch Presentation 

Create a product, it can be fictional, just needs to be realistic. Answer the 
questions below about your product. Once complete create a pitch 
presentation based on the product. 

 1. What is your product? Name? Function? Price? Description? 

2. Who is your target market? What is the age range? Why should users 
care about your product? How much does your typical user spend on 
similar products? How big is your potential market? 

3. What is your target company? Why would your product be an asset to 
that company? 

4. Why is your product necessary and unique? What differentiates it from 
other products? 

5. Write a one sentence pitch. 

6. In class prepare a 5–7-minute pitch presentation based on the 
questions above. 
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 4.6 Peer/Instructor Evaluation 

Team: ________________________ 

Product________________________ 

Criteria Grade 
(1-10) 

Comments 

Clarity of the problem.     

Clarity of the solution the 
product provides (what does the 
product do?). 

    

Clarity of product description 
(e.g. name, price, etc.). 

    

Clarity of the uniqueness of the 
product (i.e. differentiation). 

    

Clarity of the competition and 
market landscape (e.g. 
benchmarking). 
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Clarity of the target market and 
size (i.e. demographic, 
psychographic). 

    

Organization of presentation 
(i.e. timing, speed, tone, 
information, clarity) 

    

As an investor, what is the 
likelihood you would invest in this 
product? (Please add a comment 
explaining your decision) 

    

Do you have any other 
comments? 

………   
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