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1. Загальні положення
1.1. Інноваційний центр (далі - ІЦ) є науковим структурним підрозділом
Житомирського державного університету імені Івана Франка (далі - ЖДУ ім.
І. Франка).
1.2. Метою створення ІЦ є активізація інноваційної наукової діяльності та
збільшення на цій основі обсягу фінансових надходжень до бюджету ЖДУ
ім. І. Франка, а саме:
1) стратегічне управління інноваційною науковою діяльністю та
інтелектуальною власністю ЖДУ ім. І. Франка;
2) створення умов для проведення інноваційних наукових досліджень
науково-педагогічними кадрами;
3) здійснення трансферу технологій та забезпечення комерціалізації
наукових розробок науково-педагогічних кадрів ЖДУ ім. І. Франка;
4) пошук зовнішніх джерел фінансування для здійснення
інноваційних наукових проектів у ЖДУ ім. І. Франка;
5) сприяння регіональній, національній та міжнародній кооперації у
галузі інноваційної наукової діяльності;
6) сприяння зміцненню іміджу ЖДУ ім. І. Франка як провідного
інноваційного науково-освітнього центру у регіоні;
7) поглиблення інтеграції між учасниками навчально-наукового
центру «Полісся», сприяння більшому поширенню передового досвіду їх
роботи на інші навчальні заклади Житомирської області та України.
1.3. ІЦ діє за адресою: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська
40, каб.
2. Напрями діяльності ІЦ
2.1. Для досягнення поставленої мети ІЦ планує наступні напрями діяльності:
- здійснює управління інтелектуальною власністю через збір і оцінку
комерційно перспективних технологій, їх маркетинг, захист об’єктів
інтелектуальної власності, розробку стратегій комерціалізації і трансферу
технологій;
- створює банки даних із наявних завершених технологій, у яких можуть бути
зацікавлені зовнішні замовники;
- здійснює сприяння у залученні до ЖДУ ім. І. Франка дослідницьких
контрактів і грантів з промисловістю, забезпечує консультування з питань
адміністрування і управління інтелектуальною власністю, стимулює спільні
ініціативи між ЖДУ ім. І. Франка, промисловістю, фондами та іншими
організаціями в науково-технічній, освітній та економічній сферах;
- формує пакет (банк) замовлень на технології та розробки, що є необхідними
для суб’єктів господарювання;

- розробляє і здійснює політику і процедури ЖДУ ім. І. Франка у сфері
інтелектуальної власності та трансферу технологій, розробляє необхідні
документи і форми для забезпечення трансферу університетських технологій;
- проводить наукові дослідження з питань розвитку інноваційної діяльності
та трансферу технологій;
- здійснює інформаційне забезпечення інноваційної діяльності та трансферу
технологій;
- забезпечує консультування співробітників і студентів університету у
питаннях
управління
інтелектуальною
власністю,
трансферу
(комерціалізації) технологій та адміністрування контрактними (замовленими)
науковими проектами;
- організовує надання комерційних послуг (освітніх, консультаційних та ін.)
на основі інноваційних розробок науково-педагогічних кадрів ЖДУ ім. І.
Франка;
- підвищує рівень усвідомленості та навчає співробітників та студентів ЖДУ
ім. І. Франка, підприємців в галузі комерціалізації наукових результатів і
підприємництва в науково-технічній, освітній та економічній сферах;
- сприяє розвитку міждисциплінарних
зв’язків навчально-наукових
підрозділів ЖДУ ім. І. Франка з академічними науково-дослідними
закладами та промисловістю;
- залучає в установленому порядку додаткові ресурси для успішної діяльності
у сфері трансферу технологій;
- бере участь в організації та супроводі конкурсів на виконання комерційних
наукових досліджень та інноваційних проектів;
- організовує конференції та семінари з питань, пов’язаних із трансфером
технологій, підприємництвом та науково-технічним обміном;
- розвиває кооперацію та співробітництво, в т. ч. міжнародну, в галузі
наукових розробок і трансферу технологій, сприяє створенню міжвузівських
та міжнародних науково-дослідних лабораторій і центрів;
- інформує бізнес-спільноту, державні організації та відомства, а також інших
потенційних учасників кооперації з ЖДУ ім. І. Франка про можливості в
науково-технічній сфері та сфері трансферу технологій, поширює та
пропагує наукові знання.
3. Структура і управління ІЦ
3.1. ІЦ очолює директор, який призначається і звільняється із посади за
наказом ректора ЖДУ ім. І. Франка за погодженням з проректором з наукової
роботи.
3.2. Директор ІЦ у своїй діяльності підзвітний ректорові університету та
проректору із наукової роботи, подає на затвердження річні плани та звіти
про діяльність.

3.3. Місце ІЦ в організаційні структурі ЖДУ ім. І. Франка визначається його
важливою роллю у забезпеченні наукової та інноваційної діяльності
університету. ІЦ підпорядковується безпосередньо проректорові з наукової
роботи. У частині здійснення інноваційної наукової діяльності керівники
наукових, навчально-наукових і дослідних центрів та лабораторій, завідувачі
кафедр підпорядковуються і є підзвітними директорові ІЦ.
3.4. Для здійснення завдань, закріплених у цьому положенні, у складі ІЦ
вводяться посади заступників директора, методистів та створюються відділи
(трансферу технологій, управління проектами, освітніх та консультаційних
послуг та ін.). Заступники директора, методисти ІЦ та керівники відділів
призначаються і звільняються із посади наказом ректора ЖДУ ім. І. Франка
за поданням директора ІЦ.
3.5. У своїй діяльності ІЦ співпрацює з ННЦ «Полісся» у частині здійснення
інноваційної наукової діяльності.
3.6. Директор ІЦ здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ІЦ, несе
персональну відповідальність за результати роботи ІЦ, збереження, цільове
та ефективне використання майна ІЦ, стан трудової дисципліни серед
працівників ІЦ.
Згідно чинного законодавства України, Статуту ЖДУ ім. І. Франка та
цього положення директор ІЦ:
- здійснює керівництво, розробляє стратегію і тактику діяльності ІЦ;
- в межах повноважень видає розпорядження, обов’язкові для
працівників ІЦ, працівників і керівників підзвітних підрозділів ЖДУ ім. І.
Франка;
- готує штатний розклад ІЦ на основі обсягів, складності та форм
виконуваних робіт;
- розподіляє посадові обов’язки заступників та інших працівників ІЦ;
- є членом вченої ради ЖДУ ім. І. Франка;
- спільно з економічним відділом ЖДУ ім. І. Франка бере участь у
розрахунку вартості об’єктів інтелектуальної власності, а ткож вартості
комерційних робіт і послуг ІЦ;
- вносить на розгляд ректора проекти наказів з питань організації
інноваційної наукової діяльності та роботи ІЦ;
- керує розробкою політики і процедур університету в галузі
інтелектуальної власності;
- організовує роботу із захисту наукової інформації, яка містить
державну або комерційну таємницю;
- займається питаннями інтеграції ІЦ у міжнародні організації і
програми;
- діє від імені ІЦ, представляє його у ЖДУ ім. І. Франка та у інших
організаціях;
- щорічно звітує про роботу перед вченою радою ЖДУ ім. І. Франка;

- розробляє зміни і доповнення до цього положення.
3.7. За виконання покладених на нього обов’язків і завдань директор ІЦ
отримує доплату до посадового окладу, розмір якої залежить від обсягу,
складності і якості виконуваних робіт.
4. Міжнародна діяльність ІЦ
4.1. ІЦ здійснює міжнародну діяльність відповідно до чинного законодавства,
наказів ректора та рішень вченої ради ЖДУ ім. І. Франка. ІЦ сприяє
поширенню міжнародної співпраці в галузі інноваційної діяльності та
трансферу технологій.
4.2. ІЦ залучає до реалізації досліджень та практичних заходів вітчизняних та
зарубіжних науковців, бере участь у заходах та проектах міжнародних фондів
та організацій.
5. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ІЦ
5.1. ІЦ діє як структурний підрозділ ЖДУ ім. І. Франка, функціонує на його
базі і керується Статутом ЖДУ ім. І. Франка, Колективним договором і цим
положенням.
5.2. Фінансування діяльності ІЦ здійснюється за рахунок коштів ЖДУ ім. І.
Франка. Для розширення своєї діяльності ІЦ залучає кошти державного та
місцевого бюджету, міжнародних та регіональних фондів, кошти фізичних і
юридичних осіб, благодійні внески.
5.3. Основною матеріально-технічною базою для діяльності ІЦ є приміщення
ЖДУ ім. І. Франка.
5.4. ЖДУ ім. І. Франка закріплює за ІЦ приміщення і майно (в т. меблі,
комп’ютерну техніку), необхідні для здійснення діяльності згідно цього
положення.
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