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«11»    грудня   2018 р.              № 625       

м. Харків 
Про реєстрацію та передачу  

майнових прав на службові об’єкти  

авторського права  
 

 

 З метою підвищення рівня охорони об’єктів права інтелектуальної 

власності (авторське право) НТУ «ХПІ» та більш  широкого впровадження їх 

в реальний сектор економіки  
 

НАКАЗУЮ:  

 1. Затвердити систему обліку службових творів.  

 1.1. До службових творів відносяться твори, які створені працівником у 

зв’язку з виконанням трудового договору (контракту, службових обов’язків 

або доручень) під час перебування працівника з університетом в трудових 

відносинах, якщо договором між університетом та працівником не 

передбачене інше.     

 1.2. При  створенні службового твору автор(и) у місячний строк з дати 

його завершення зобов’язані письмово повідомляти проректора з наукової 

роботи про створений ними службовий об’єкт права інтелектуальної 

власності (Додаток 1), який попередньо розглянутий  на засіданні кафедри на 

відповідність нормативним вимогам.  

 1.3. Університет у строк, що не перевищує 45 днів з дня подання 

повідомлення про створений об’єкт інтелектуальної власності, укладає з 

працівником(ами) Договір про передання прав на одержання охоронного 

документу (Додатки 2,3). 

1.4. На підставі витягу з засідання кафедри автором(ами) твору сумісно 

з  патентною групою відділу НТІ і ПЛР проводиться реєстрація службового 

твору у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі  та складається заявка 

(Додаток 4).  

 1.5. Співробітники патентної групи відділу НТІ і ПЛР повинні 

зберігати відомості про об’єкт авторського права як конфіденційну 

інформацію до моменту завершення патентування та зареєструвати заявку на 

службовий твір у журналі (Додаток 5). 

1.6. За результатами оформлення матеріалів заявки співробітники 

патентної групи відділу НТІ і ПЛР подають до Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі документи на одержання свідоцтва на авторське право на 

службовий твір. 



1.7. При веденні діловодства по оформленню заявки за листами 

Міністерства економіки розвитку та торгівлі України подаються відповідні 

службові записки (Додаток 6) щодо сплати зборів за підготовку до реєстрації 

авторського права на службовий твір та збору за оформлення та видачу 

свідоцтва.  

 1.8. Все подальше діловодство за заявкою проводиться 

співробітниками патентної групи відділу НТІ і ПЛР: ведення журналу 

реєстрації об’єктів авторського права, збереження охоронних документів у 

належному стані.  

 1.9. Після отримання свідоцтва на службовий твір його оригінал 

зберігається у відділі НТІ і ПЛР та ставиться на бухгалтерській облік 

співробітниками патентної групи відділу НТІ і ПЛР сумісно з  

відповідальними за цей напрям співробітниками бухгалтерії .  

 2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з 

наукової роботи  Марченка Андрія Петровича.  

 3. Начальнику відділу діловодства та канцелярії Худолей Людмилі 

Василівні розіслати наказ по всім структурним підрозділам університету.  

 Підстава: службова записка завідувача науково-дослідної частини  

проф. Лісачука Георгія Вікторовича.   

 
 

   

Ректор        Є.І. Сокол   

 


