
Вчено.і. ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
з питання «Про роботу з комерцішізаці.і. університетських

науково-техн ічних розробок»
від 29 jіистопада 2021 року, протокол №12

Заслухавши доповідь прорекгора з науковоЇ роботи Віктора КАТРИЧА про
роботу  з  комерціалізаці.і. науково-технічних розробок  університету,  Вчена  рада
ухвалила:

1.     Ректораіу     посилити     роботу,     спрямовану     на     комерціалізацію
університетських науково-технічних розробок.

Відповідальнuй: проректор з наукової роботи Віктор КАТРИЧ.
Термін виконання: до 31.12.2022 р.
2.   для   підвищення   ефективності   комерційно.і.   діяльності   університету

запровадити використання результатів наукових та науково-технічних досліджень
і розробок й об'єкгів інтелектуально.і. власності, отриманих фахівцями університету
в сфері науково.і., науково-технічноЇ, освітянсько.і. та просвітнищко.і. діяльності.

Відповідагіьний: проректор з наукової роботи Ві:ктор КАТРИЧ.
Термtн вuконання: до 3 І .12.2022 р.
3.   Вжити   заходи   щодо   приєднання   університету   до   регіональних   та

міжнародних мереж трансферу технологій,  що  сприятиме  пошуку потенційних
партнерів для комерційного просування науково-технічних пропозицій і виконання
спільних міжнародних наукових проєктів (у т.ч. прокрами ЄС «Горизонт Європа»).

Відповідстьнuй: начстьник науково-дослідної частини Володимир СУХОВ.
Термін виконання: до 30.06.2022 р.
4. деканам факультетів, директорам НШ та Нді вжити заході щодо :
- збільшення загального обсягу фінансування наукових досліджень і розробок

зарахунокакгивізаці.і.участінауковцівудержавнихцільовихпроґрамах,конкурсах



наукових проєктів, у тому числі міжнародних, конкурсах Національного фонду
досліджень УкраЇни тощо;

-  збільшення  кількості  робіт  із  прикладних  досліджень  і  розробок,  які  є
новітніми і конкурентоспроможними за кінцевим прощ7ктом та перспективними
для подальшо.і. комерціалізаці.і..

Відповідальні: декани фа:іqільтетів, директори ННІ та НдІ.
Термін вu:конання: протягом 2022 роіqі.
5.  Упорядкувати  перелік  науково-дослідних  робіт,  розробок  і  послуг,  які

виконуються або плануються до виконання у підрозділах університету, та провести
оцінку доцільності .і.х комерціалізаці.і..

Спрямувати  роботу  на  посилення  взаємоді.і.  між  університетом  та  ТОВ
«Універ-Проєкт».

Відповідальнuй:  начальник  науково-дослідноЇ  частu:ни  Володимир  СУХОВ,
директор інноваційного центру Володимир ШЛОКІН.

Термін ви:конання: до 31.12 .2021 р.
6.  Вивчити питання щодо створення в університеті договірного відділу.

Відповідальнuй: проректор з науково.Ї робот Віктор КАТРИЧ, прорек:тор з
економічних і'па соціальншс питань Василь БЛИНдЮК.

Термін вuконання: до 31.01.2022 р.


