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підприємствами і суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності України та
іноземних держав з метою використання результатів цієї діяльності.
2.1.2. Участь у заходах щодо забезпечення захисту і правомірного використання
об’єктів права інтелектуальної власності.
2.1.3. Проведення експертизи комерційного потенціалу результатів наукової,
науково-технічної та науково-дослідної діяльності з метою визначення серед них
найбільш перспективних.
2.1.4. Забезпечення набуття ХДУ майнових прав на об’єкти права інтелектуальної
власності, що створені в результаті його наукової, науково-технічної та науководослідної діяльності, та сприяння введенню їх в господарський обіг.
2.1.5. Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт по створенню, охороні, захисту
та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.
2.1.6. Захист прав та законних інтересів ХДУ та його працівників - творців об’єктів
права інтелектуальної власності (винахідників, акторів) в адміністративному
порядку та в суді, зокрема, захист від недобросовісної конкуренції, запобігання
неправомірному одержанню прав на об’єкти права інтелектуальної власності,
створені працівниками ХДУ, третіми особами та несанкціонованому
використанню таких об’єктів.

3. Функції Відділу
3.1. Для вирішення покладених на нього завдань Відділ виконує такі функції:
3.1.1. Досліджує потреби ринку в об’єктах права інтелектуальної власності,
майнові права на які належать ХДУ, при пошуку потенційних партнерів, розробці
навчальних програм, укладенні договорів на виконання наукових, науководослідних та науково-технічних робіт.
3.1.2. Здійснює спільно з відповідними підрозділами ХДУ аналіз наукових,
науково-дослідних та методичних робіт, що плануються до виконання,
прогнозування їх результатів з метою виявлення патентоздатних об’єктів права
інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони в України та іноземних
державах.
3.1.3. Виконує разом з відповідними підрозділами ХДУ патентні, патентнокон’юнктурні та маркетингові дослідження при проведенні наукових, науководослідних, методичних робіт, підготовці пропозицій щодо доцільності
патентування їх результатів та передачі прав на них, рекламі, розробці
інноваційних й інвестиційних проектів, бізнес-планів і програм перспективного
розвитку ХДУ.
3.1.4. Готує пропозиції щодо віднесення наукової, науково-технічної, науководослідної та іншої інформації до комерційної таємниці.
3.1.5. Проводить аналіз результатів наукової, науково-технічної, науково-дослідної
діяльності щодо можливості їх відкритого опублікування, використання,
експонування, передання третім особам і в інформаційні центри, включення до баз
даних й інших форм інформації, доступних невизначеному колу осіб.
3.1.6. Проводить разом з іншими підрозділами ХДУ моніторинг і аналіз
результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності з метою
своєчасного виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, які мають
комерційний потенціал.
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3.1.7. Бере участь у пошуку потенційних інвесторів для фінансування робіт,
пов’язаних з доведенням об’єктів права інтелектуальної власності до рівня товару,
здатного забезпечити потреби потенційних ліцензіатів.
3.1.8. Розробляє проекти договорів щодо розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності, стороною яких є ХДУ, бере участь у переговорах щодо
укладання таких договорів, здійснює контроль за їх виконанням.
3.1.9. Бере участь у підготовці та поданні документів (заявок) на об’єкти права
інтелектуальної власності у визначенні законодавством органи для патентування в
Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних
процедур.
3.1.10. Забезпечує комерціалізацію об’єктів права інтелектуальної власності,
майнові права на які належать ХДУ, в Україні та/або в іноземних державах,
включаючи: рекламу наукового та інноваційного потенціалу результатів наукової
науково технічної та науково-дослідної діяльності та товарів; налагодження
контактів із підприємствами; аналіз комерційних пропозицій потенційних
ліцензіатів та інвесторів; укладання договорів щодо розпорядження майновими
правами інтелектуальної власності; розробку проектів установчих документів
юридичних осіб, створюваних для реалізації об’єктів права інтелектуальної
власності ХДУ тощо.
3.1.11. Бере участь у підготовці та забезпеченні укладання передбачених чинним
законодавством договорів з авторами об’єктів права інтелектуальної власності та
здійснює контроль за їх виконанням.
3.1.12. Вживає заходів для запобігання порушенню майнових прав на об’єкти
права інтелектуальної власності ХДУ іншими особами та запобігання порушенню
ХДУ аналогічних прав третіх осіб.
3.1.13. Бере в межах своєї компетенції участь у підготовці, укладанні та контролі
за виконанням трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру,
передбачених законодавством України у сфері інтелектуальної власності, сприяє
додержанню законності у реалізації особистих немайнових та майнових прав
авторів об’єктів права інтелектуальної власності, в тому числі щодо виплати їм
винагороди.
3.1.14. Розробляє нормативні і методичні документи ХДУ, що регламентують
питання створення, правової охорони і комерціалізації об’єктів права
інтелектуальної власності, фінансування такої діяльності, находження і розподілу
ліцензійних платежів та інших доходів від комерціалізації об’єктів права
інтелектуальної власності, виплати винагород і інших форм заохочення
працівникам – винахідникам (авторам) і особам, які сприяли цій діяльності;
забезпечує перевірку виконання зазначених документів структурними
підрозділами, працівниками, аспірантами і студентами ХДУ.
3.1.15. Надає у межах своєї компетенції керівництву ХДУ пропозиції щодо участі
у міжнародному співробітництві в сфері інтелектуальної власності в рамках
міжнародних програм, проектів і професійних асоціацій, бере участь у виконанні
цих програм і проектів.
3.1.16. Бере участь у заходах з організації наукової, науково-технічної, науководослідної, методичної робіт у сфері інтелектуальної власності у ХДУ. Бере
безпосередню участь у виконанні цих робіт.
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3.1.17. Здійснює заходи з організації навчання та підвищення кваліфікації
працівників ХДУ у сфері інтелектуальної власності, зокрема з комерціалізації
об’єктів права інтелектуальної власності, навчання студентів та аспірантів з цих
питань.
3.1.18. Щорічно готує пропозиції щодо кошторису витрат на забезпечення
діяльності Відділу.
3.1.19. Готує в межах компетенції Відділу звіти щодо його діяльності.
3.1.20. Надає працівникам ХДУ і особам, які навчаються у ХДУ, консультативноправову, інформаційну і практичну допомогу в реалізації ними особистих
немайнових і майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності і пільг,
передбачених правовими актами України та ХДУ, у тому числі, прав працівників –
винахідників (авторів) на винагороду за використання об’єктів права
інтелектуальної власності, створених ними у зв’язку з виконанням трудового
договору чи доручення роботодавця.
3.1.21. Проводить аналіз стану наукової, науково-технічної та науково-дослідної
діяльності ХДУ в цілому та окремо його підрозділів у сфері інтелектуальної
власності, готує пропозиції щодо її вдосконалення тощо.

4. Права та обов’язки працівників Відділу
4.1. Для забезпечення реалізації покладених на Відділ функцій його працівники
мають право:
4.1.1. Отримувати від структурних підрозділів університету інформацію,
необхідну для здійснення своєї діяльності.
4.1.2. Ознайомлюватися з відповідними документами, необхідними для
якісного виконання своїх обов’язків.
4.1.3. Організовувати роботу щодо захисту інтелектуальної власності у ХДУ.
4.2. Обов’язки працівників Відділу:
4.2.1. Подавати на розгляд проректору з наукової роботи пропозиції щодо
поліпшення роботи відділу.
4.2.2. Вести діловодство у Відділі.
4.2.3. Виконувати різноманітні операції із застосуванням комп’ютерної техніки,
призначеної для збору, обробки і подання інформації при підготовці і прийнятті
рішень.
4.2.4. Передавати і приймати інформацію за допомогою приймальнопередавальних пристроїв (телефон, ел. пошта тощо), а також телефонограм,
своєчасно доводити її до відома керівника Відділу.
4.2.5. Здійснювати контроль за наявністю та збереженням документів, бланків
та іншої документації Відділу.
4.2.6. Оформлювати за дорученням керівника Відділу інформаційні матеріали,
необхідні для роботи ректора університету, проректора з наукової роботи
університету, проекти розпоряджень, наказів, привітань, листи, запити,
відповіді.
4.2.7. Готувати матеріали для складання річного звіту з наукової та науковотехнічної діяльності ХДУ.
4.2.8. Готувати матеріали для складання плану науково-дослідної роботи ХДУ.
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