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Подальший прогрес науки і техніки нерозривно пов’язаний із добре 

заявленою системою наукової інформації.

Керуючись наказом МОЗ України від 21.05.98 за № 127 відповідно до 

концептуальних основ Єдиного інформаційного поля охорони здоров’я 

України, Наказом N103 України від 13.07.98 р. за N2 191 « Про галузеву 

систему наукової медичної інформації в єдиному інформаційному полі 

охорони здоров’я України», з метою удосконалення діяльності служб 

наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи Наказом від 

16.04.99 р. за № 88 про затвердження типових положень про відділи наукової 

медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи у вищих медичних 

закладах освіти, відділ науково-медичної інформації та інтелектуальної 

власності ВНМІІВ від 17.06.94 р. за № 34 по Львівському державному 

медичному інституту ставить головною метою -  науково-інформаційне 

супроводження науково-дослідних робіт на етапі планування, виконання та 

їх закінчення.
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I. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

1. Відділ наукової медичної інформації та інтелектуальної 

власності Львівського національного медичного університету 

ім.Данила Галицького, що в подальшому поіменований як 

ВНМІІВ є науковою структурою університету. Відділ 

функціонує як самостійний підрозділ наукового відділу 

університету і підпорядковується проректору з наукової 

роботи.

2. ВНМІІВ у своїй роботі керується Законами України, 

законодавчими актами Президента України, постановами та 

рішеннями Уряду, Наказами МОЗ України, методичними 

вказівками Українського центру наукової медичної інформації 

та патентно-ліцензійної роботи, Наказами по ЛНМУ 

ім.Д.Галицького, а також цим Положенням.

3. Діяльність ВНМІІВ сприяє створенню інформайційного 

середовища установи як складової єдиного інформаційного 

поля галузі, що оптимально відповідає завданням науково- 

дослідних робіт навчального процесу, виконанню поточних і 

перспективних планів університету, підвищенню рівня 

професійних знань та науково-інформаційної підготовки 

фахівців установи. Сприяє реалізації державної політики з 

питань інтелектуальної власності в установі як складової 

частини її науково-медичної та інноваційної стратегії. Усі 

роботи, що пов’язані з питаннями інтелектуальної власності, 

виконуються з дотриманням правил збереження 

конфіденційності.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.

1. ВНМІІВ очолює науково-інформаційну діяльність в 

університеті: формує науково-інформаційні ресурси та

організовує їх ефективне використання, насамперед, в процесі



науково-інформаційного супроводження науково-дослідних 

робіт та навчального процесу установи, очолює патентну 

діяльність університету та сприяє високоефективній науково- 

дослідній, іноваційній роботі та одержанню 

конкурентоспроможної наукової продукції в ній.

2. ВНМІІВ здійснює організаційно-методичну роботу, пов’язану 

з використанням науково-інформаційних ресурсів, засобів 

наукової комунікації, реалізацією інноваційних заходів, 

опануванням нових науково-інформаційних технологій та 

підвищенням науково-інформаційної компетентності 

спеціалістів університету. Здійснює організаційно-методичне 

керівництво та розробляє заходи щодо активізації діяльності з 

питань інтелектуальної власності в університеті.

III. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ.

1. ВНМІІВ бере участь у формуванні основних напрямків 

наукової політики університету та пошуку форм і методів її 

реалізації.

2. Організовує науково-інформаційний супровід науково- 

дослідних робіт на етапах планування, виконання та їх 

закінченнях. Сприяє підвищенню ефективності використання 

науково-інформаційних ресурсів університету в практичній 

мережі охорони здоров’я.

3. ВНМІІВ проводить роботу по накопиченню науково- 

інформаційних ресурсів в фондах. Разом з науковою 

бібліотекою створює довідково-інформаційних фонд 

університету, його довідковий апарат та організовує 

первинний облік науково-інформаційної діяльності до вимс 

Державного комітету статистики України.

4. Надає консультації, здійснює контроль та організаційно- 

методичне керівництво щодо науково-інформаційних та
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патентних досліджень на всіх етапах виконання НДР згідно з 

діючими стандартами.

5. За результатами патентних досліджень:

- забезпечує виявлення об’єктів промислової власності, що 

підлягають правовій охороні та збереженню їх в якості НОУ- 

ХАУ;

- надає рекомендації щодо доцільності патентування за 

кордоном створених в установі об’єктів промислової 

власності;

- надає пропозиції щодо укладання ліцензійних договорів і 

договорів про передачу прав на об’єкти промислової 

власності;

- надає рекомендації щодо можливостей реалізації наукової 

продукції установи.

- підготовляє документи, щодо оплати патентів, де 

патентовласником є університет.

5.1. Бере участь у підготовці матеріалів на отримання охоронних 

документів на об’єкти промислової власності, що створені в 

установі, укладенні договорів про передачу прав, контролює їх 

виконання.

5.2. Підготовляє документи на об’єкти промислової власності, які 

беруться на облік в бухгалтерії-університету та контролює їх 

списання.

5.3. Бере участь у підготовці методичних документів щодо 

питань патентно-ліцензійної та науково-інформаційної роботи 

університету.

5.4. Веде поточне діловодство з об’єктів промислової 

інтелектуальної власності, які належать університету.
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5.5. Систематично слідкує за законодавчою базою у галузі 

інтелектуальної власності та вивчає досвід інших установ щодо 

цієї діяльності.

5.6. Здійснює облік та звітність з винахідництва та раціоналізації 

згідно з чинним законодавством.

5.7. За необхідності бере участь у підготовці скарг та як 

представник університету у розгляді скарг щодо винахідництва 

та раціоналізації.

6. ВНМІІВ сприяє здійсненню пошуку та розповсюдженню 

нововведень, готує узагальненні матеріали щодо формування 

галузевого Реєстру нововведень МОЗ України на основі аналізу 

результатів наукової наукової роботи університету.

7. Разом з науковим відділом університету готує аналітичну за

писку про основні результати виконання замовлення та проведення 

наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) 

розробок, інших напрямків фінансової підтримки сфери наукової, 

науково-технічної, інноваційної діяльності і трансферу технологій.

8. Подає Заявку в МОЗ України про перелік науково-практичних 

заходів, запланованих Львівським національним медичним 

університетом імені Данила Галицького на наступний рік.

9. Сприяє впровадженню в практику наукових досягнень 

шляхом оформлення Заявки на включення до переліку наукової 

продукції, призначеної для впровадження досягнень в Реєстр галузевих 

нововведень.

10. Приймає участь у річному прийомі звітів з науково-дослідних 

робіт кафедр (збір та аналіз видавничої діяльності кафедр).

11. Надає консультативну допомогу в підготовці основних 

засобів наукової комунікації для реалізації інноваційних технологій в 

медицині: підготовка інформаційних листів, методичних рекомендацій 

з грифом МОЗ для подальшої експертизи та друкування в



Українському центрі наукової медичної інформації та патентно- 
ліцензійної роботи.

12. Аналізує та проводить моніторинг наукової діяльності 

університету і подає таку інформацію до Укр.Центру наукової 

медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.

13. Використовуючи засоби наукової комунікації проводить 

курс лекцій для аспірантів та здобувачів, які опановують новими 

науково-інформаційними технологіями та підвищують науково- 
інформаційну компетенцію.

14. Проводить класифікацію наукової продукції спрівробітників 
університету.

15. Бере участь в реалізації інноваційних процесів в університеті, 

підготовці інформаційних тематичних добірок та аналітичних оглядів з 

окремих проблем медицини.

16. Об’єм роботи працівниками ВНМІІВ виконується у 

відповідності з штатною численність і продуктивністю обладнання, що 
є у відділі.

17. ВНМІІВ розташований на 45-ти квадратних метрах 3 кімн. По 

вул.Січових Стрільців,6.

18. Фінансування ВНМІІВ передбачається загальним кошторисом 

витрат університету. Оплата праці співробітникам проводиться у 

відповідності до штатного розпису університету. Відділ НМИВ надає 

науково-інформаційні послуги для співробітників університету на 
безприбутковій основі.

19. Керівник ВНМІІВ безпосердньо підпорядковується 

проректору з наукової роботи і звітує перед ним про свою роботу.

20. На посаду керівника відділу призначається особа, що має 

вищу медичну або біологічну освіту, теоретичну підготовку та певний 

досвід роботи в галузі НМІ.

IV. ПРАВА ВНМІІВ
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ВНМІІВ має право:

- Отримувати від інших підрозділів університету інформацію,' 

довідки та інші документи, що необхідні для виконання 

завдань ВНМІІВ.

Контролювати використання науково-інформаційних ресурсів 

в підрозділах кафедрах університету, знайомитись з науково- 

інформаційною діяльністю в них.

- Подавати керівництву університету пропозиції з питань 

удосконалення та обгрунтування інноваційних рішень.

- Виконувати обов’язки представництва університету в 

Укр.Центрі науково-мед.інформації та патентно-ліцензійної 

роботи з питань наукової медичної інформації.

- Листуватися з іншими організаціями з питань наукової 

медичної інформації; патентно-ліцензійної роботи.

- Отримувати від співробітників університету інформацію, 

щодо проведеної видавничої роботи кафедри, об’єктів 

інтелектуальної власності та придбання прав на них.

- Надавати пропозиції щодо заохочення винахідник.
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