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1. Загальні положення
1.1 Центр науково-технічної та економічної інформації (далі – ЦНТЕІ) є
структурним підрозділом Сумського державного університету (далі – СумДУ,
Університет).
Повна назва ЦНТЕІ українською мовою – Центр науково-технічної і
економічної інформації.
Повна назва ЦНТЕІ англійською мовою – Centre of Scientific & Technical and
Economical information.
Скорочена назва – ЦНТЕІ.
1.2 Положення укладено з метою встановлення порядку визначення мети
діяльності ЦНТЕІ, завдань, функцій, порядку організації його роботи,
визначення його структури, порядку взаємодії з іншими підрозділами
Університету, відповідних прав та відповідальності, його реорганізації,
ліквідації тощо.
1.3 Положення розміщується в електронному Реєстрі основної діючої
нормативної бази системи управління якістю діяльності СумДУ, який є
складовою розділу загальної інформації офіційного сайту Університету.
1.4 У своїй діяльності ЦНТЕІ керується чинним законодавством України,
нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського
рівнів, даним Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних
посадових осіб.
1.5 Поштова адреса та місцезнаходження: 40007, Україна, м. Суми, вул.
Римського Корсакова, 2, Сумський державний університет.
1.6 ЦНТЕІ не є юридичною особою, а його діяльність здійснюється виключно
від імені СумДУ.
2. Основні напрями діяльності та завдання ЦНТЕІ
2.1 Мета діяльності ЦНТЕІ – організаційне та методичне супроводження на
загальноуніверситетському рівні процесу захисту прав інтелектуальної
власності, трансферу технологій, обліку та моніторингу публікаційної
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активності співробітників Університету, супроводження наукових видань
Університету та заходів наукового, науково-методичного та іншого
спрямування (конференцій, семінарів тощо, далі - заходи).
2.2 Основним напрямами діяльності ЦНТЕІ є:
– організація та методичне супроводження процесу захисту права
інтелектуальної власності в Університеті;
– трансфер знань і технологій, рекламна та інноваційна діяльності щодо
впровадження результатів прикладних досліджень та розробок;
– управління та організація роботи з оприлюднення результатів наукових
досліджень співробітників Університету і здобувачів вищої освіти та облік
наукометричних показників Університету;
– підвищення рівня наукових видань Університету та супроводження заходів
наукового, науково-методичного та іншого спрямування (конференцій,
семінарів тощо, далі - заходи);
– супроводження рейтингових показників Університету в частині діяльності
ЦНТЕІ.
2.3 Основними завданнями ЦНТЕІ є:
 у частині захисту інтелектуальної власності:
− організація та методичне супроводження процесу захисту прав
інтелектуальної власності в Університеті;
− забезпечення набуття та передачі Університетом майнових прав на об’єкти
права інтелектуальної власності (складання ліцензійних договорів, договорів
про передачу майнових прав авторів об’єктів інтелектуальної власності тощо);
− консультації співробітників Університету та здобувачів вищої освіти з
питань захисту прав інтелектуальної власності;
− надання інформаційно-аналітичних послуг з захисту прав інтелектуальної
власності та патентних досліджень на замовлення юридичних та фізичних
осіб;
− формування бази даних та ведення реєстру отриманих охоронних
документів, поданих від імені СумДУ.
− наповнення і оновлення на сайті ЦНТЕІ інформації за напрямом роботи
відділу;
 у частині трансферу технологій:
– інформування про актуальні науково-технічні розробки та наукові послуги
Університету в національних та міжнародних мережах трансферу технологій,
інших електронних ресурсах та засобах масової інформації тощо;
– моніторинг та облік ринку потенційних замовників на науково-технічні
розробки;
– здійснення заходів із впровадження об'єктів права інтелектуальної власності
шляхом продажу ліцензій;
– організаційне забезпечення рекламної і виставкової діяльності;
– надання стороннім замовникам платних інформаційно-аналітичних послуг у
сфері трансферу технологій;
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– супроводження та наповнення web-сайту наукових розробок та послуг
(innovation.sumdu.edu.ua);
 у частині оприлюднення результатів наукової діяльності:
– аналіз показників публікаційної активності, в тому числі, у виданнях, які
індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web of Science Core
Collection, підготовка пропозицій щодо організації відповідної роботи у
структурних підрозділах та стимулювання публікаційної активності вчених
Університету у рейтингових журналах;
– формування та супроводження баз даних публікацій представників СумДУ
у виданнях, які індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web
of Science Core Collection, переліку авторів, які мають публікації в цих
виданнях тощо;
– облік та аналіз рейтингових і звітних показників Університету в цілому та
його структурних підрозділів, підготовка і складання звітів;
– організація роботи із підвищення рівня наукових видань Університету для їх
входження до міжнародних наукометричних і реферативних баз даних;
– організація роботи з підготовки, проведення, підвищення рівня наукових
заходів в Університеті;
2.4 Внаслідок розвитку та розширення діяльності ЦНТЕІ, його напрями
діяльності та завдання можуть змінюватися.
3. Організаційна структура ЦНТЕІ
3.1 До складу ЦНТЕІ входять:
– відділ управління захистом інтелектуальної власності;
– група організації трансферу технологій;
– група моніторингу та обліку публікаційної активності співробітників
університету;
3.2 Внаслідок розвитку та розширення діяльності ЦНТЕІ, його структура може
змінюватись.
4. Управління та кадрове забезпечення діяльності ЦНТЕІ
4.1 Керівництво ЦНТЕІ здійснюється начальником, який призначається і
звільняється з посади наказом ректора за поданням проректора з наукової
роботи.
4.2 Начальник ЦНТЕІ безпосередньо підпорядковується проректору з наукової
роботи.
4.3 Повноваження начальника ЦНТЕІ визначаються типовою посадовою
інструкцією та додатками до типової посадової інструкції, які затверджуються
ректором Університету.
4.4 Функціонування ЦНТЕІ забезпечується його штатними співробітниками та
іншими особами, які працюють на умовах сумісництва або за договорами
цивільно-правового характеру.
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4.5 Штатний розпис ЦНТЕІ та зміни до нього за пропозицією начальника ЦНТЕІ
погоджуються з проректором з наукової роботи та вносяться до штатного
розпису науково-дослідної частини університету для затвердження у МОН
України в установленому порядку.
{Пункт 4.5 викладений згідно з наказом ректора №0832-І від 09.09.2021}

4.6 Виконання обов’язків заступника начальника ЦНТЕІ покладаються на
штатного працівника наказом ректора.
4.7 На період відсутності начальника тимчасове виконання його обов'язків
покладається на заступника начальника ЦНТЕІ.
4.8 Посадові інструкції заступника начальника ЦНТЕІ та інших співробітників
розробляються начальником ЦНТЕІ, погоджуються та затверджуються у
встановленому порядку.
5. Матеріально-технічне забезпечення
5.1 ЦНТЕІ розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі СумДУ.
5.2 ЦНТЕІ має право у встановленому порядку використовувати матеріальнотехнічну базу та обладнання інших структурних підрозділів СумДУ.
6. Фінансово-господарська діяльність ЦНТЕІ
6.1 Фінансування діяльності ЦНТЕІ здійснюється за рахунок коштів загального
та/або спеціального фонду, в тому числі:
– загальноуніверситетських коштів;
– накладних витрат НДЧ;
– цільових коштів базового фінансування наукової діяльності університету;
– коштів отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання відповідних
платних послуг та виконання грантових проєктів, якщо це передбачено
відповідними кошторисами;
– субрахунків структурних підрозділів (у разі замовлення послуг з захисту прав
інтелектуальної власності та патентних досліджень структурними підрозділами
університету);
– інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
6.2 Надання платних послуг із захисту інтелектуальної власності як на
замовлення структурних підрозділів СумДУ, так і зовнішніх замовників –
фізичних і юридичних осіб регламентується Положенням про організацію
захисту прав інтелектуальної власності у СумДУ та іншими нормативними
документами.
6.3 Надання послуг з захисту прав інтелектуальної власності та патентних
досліджень на замовлення юридичних та фізичних осіб виконуються на підставі
договорів із замовниками про надання інформаційно-аналітичних послуг.
6.4 Облік коштів від наданих ЦНТЕІ платних послуг, виконання науководослідних робіт та наукових грантів здійснюється в установленому для цих видів
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послуг порядку. Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються
відповідними підрозділами СумДУ.
6.5 ЦНТЕІ може мати власний субрахунок.
7. Прикінцеві положення
7.1 Положення набирає чинності з наступного дня після його затвердження
наказом ректора, якщо інше не передбачено тим же наказом, та стосується тих
наукових заходів що проводяться після його затвердження.
7.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора,
наказом ректора за рішенням вченої або наукової ради університету. У тому ж
порядку Положення скасовується.
7.3 Визнати такими, що втратила чинність попередня версія даного Положення,
яка введена в дію наказом №329-І від 14 квітня 2014р. та наказ №788-І від
13 жовтня 2011р.
Відповідальні за укладання Положення:
Начальник ЦНТЕІ

Сергій ГУДКОВ

ПОГОДЖЕНО
Проректор з наукової роботи

Анатолій ЧОРНОУС

Начальник НДЧ

Денис КУРБАТОВ

В.о. начальника
юридичного відділу

Наталія ЗАЇКА

