Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
від 27 грудня 2017 р.

м. Суми

№0594-І

{Із змінами, внесеними згідно з наказом №0871-І від 22.12.2018}

Про преміювання
за винахідну діяльність

За останні п’ять років співробітниками СумДУ отримано більше 300 охоронних
документів на об’єкти права інтелектуальної власності. Фінансове забезпечення
діяльності із захисту об’єктів права інтелектуальної власності здійснювалось за
рахунок коштів СумДУ. Зокрема, за отримання одного авторського свідоцтва
університет сплатив у середньому 200 грн., за отримання та підтримку чинності
одного патенту на корисну модель – у середньому 400 грн., за отримання та підтримку
чинності одного патенту на винахід – у середньому 700 грн.
Вчена рада при розгляді питання «Стан роботи з розвитку діяльності щодо захисту
прав інтелектуальної власності СумДУ» від 14 грудня 2017 р. зазначила необхідність
посилення активності структурних підрозділів та їх працівників щодо захисту прав на
об’єкти інтелектуальної власності.
Враховуючи вищенаведене та з метою стимулювання співробітників університету
та осіб, які в ньому навчаються, до діяльності, в межах якої створюються об’єкти
права інтелектуальної власності, підвищення рівня наукових досліджень і розробок та
забезпечення рейтингових показників університету в частині патентно-ліцензійної
діяльності
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити механізм преміювання за рахунок спеціального фонду СумДУ
авторських колективів винахідників за отримання охоронного документу на право
інтелектуальної власності.
2. Встановити наступний розмір разової премії за отримання охоронного
документу, власником (співвласником) якого є СумДУ:
− 500 грн. – авторського свідоцтва на науково-методичний матеріал (методика,
алгоритм тощо) який потенційно може бути впроваджений у освітню, наукову та інші
види діяльності;
− 700 грн. – авторського свідоцтва на отримання права власності на інформаційнотехнічний матеріал (комп’ютерна програма, база даних тощо) який потенційно може
буди впроваджений шляхом продажу ліцензії підприємствам і організаціям;
− 1200 грн. – патенту на корисну модель;
− 2000 грн. – патенту на винахід або промисловий зразок;

− 5000 грн. – закордонного охоронного документу, який виданий уповноваженим
органом.
{Пункт 2 викладено в редакції наказу №0871-І від 22.12.2018}
3. Клопотання про преміювання усіх членів авторського колективу, які працюють
або навчаються у СумДУ, подавати ректору у вигляді службової записки згідно з
затвердженим цим наказом шаблоном (додаток 1 до наказу).
4. Проректору з наукової роботи при розгляді питання щодо преміювання подавати
ректору пропозицію щодо збільшення премії:
- на 5 відсотків у разі, якщо серед членів авторського колективу є студенти;
- на 15 відсотків, якщо співвласником охоронного документу є підприємство.
5. Охоронні документи, право власності (співвласності) на які не належить
СумДУ, але в числі авторів присутній представник СумДУ враховувати відповідним
показником при визначенні рейтингу інститутів, факультетів та кафедр СумДУ.
6. Наказ ввести в дію з 02.01.2018 р. дію п. п. 1-4 наказу розповсюдити на
охоронні документи, заявку на отримання яких було подано, починаючи з 2018 р. дію
п. 5 наказу розповсюдити на охоронні документи, які отримані, починаючи з 2017 р.
7. Загальний контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової
роботи Чорноуса А.М.
8. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
Акименко Л.В. довести даний наказ в електронному вигляді до проректорів,
директорів інститутів, деканів факультетів та завідувачів кафедр.

Ректор

А.В. Васильєв

Проект наказу вносить

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ЦНТЕІ

Проректор з наукової роботи

_____________А.Є. Артюхов

_____________

А.М. Чорноус

Проректор з науково-педагогічної роботи
та фінансово-економічної діяльності
_____________
В.О. Касьяненко
Начальник НДЧ
_____________

Д.І. Курбатов

Начальник юридичного відділу
_____________

О.М. Кузікова

Додаток 1 до наказу
ректора СумДУ
№0594-І від 27.12.2017 р.
Шаблон за версією 02
Затверджено наказом
ректора СумДУ
№0503-I від 02.07.2018 р.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Начальнику ЦНТЕІ
До наказу
_________________

Ректору СумДУ

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
про преміювання за винахідницьку діяльність
«__» _________ 20__ р.

Суми

№_____

У відповідності до наказу ректора «Про преміювання за винахідницьку діяльність» прошу
преміювати у розмірі _______ грн. авторський колектив, який отримав від імені СумДУ
охоронний документ ___________________________________________________________
(вказується тип охоронного документу2)

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
та його назва)

Премію прошу розподілити наступним чином3):
Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада,
структурний підрозділ

______________________________
(посада особи, яка вносить подання)

Розмір разової
премії, грн.

Розмір доплати
до мінімальної
заробітної
плати, грн.4)

_________
(підпис)

Загальний
розмір премії, з
урахуванням
сум,
доплачуваних
до мінімальної
заробітної
плати, грн.4)

______________
(прізвище та ініціали)

Відповідні матеріали додаються5)
ПОГОДЖЕНО:
Проректор з наукової роботи

________

_______________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник ПФВ

________

_________________

Начальник ЦНТЕІ

_________

(підпис)
(підпис)

Директор (декан) інституту (факультету)

________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

__________________
(прізвище та ініціали)

_______________
(прізвище та ініціали)

Примітка:
1) Вказується прізвище та ініціали співавторів-співробітників (осіб, що навчаються) університету із зазначенням їх посад (для
студентів – номер групи і посада, яку він обіймає у разі працевлаштування в СумДУ; для аспірантів – кафедра). Для
представників інших організацій вказується прізвище та ініціали і місце роботи, для представників іноземних організацій –
назва організації та країна її розташування.
2) Зазначається тип охоронного документу: авторське свідоцтво, патент на корисну модель, патент на винахід, патент на
промисловий зразок тощо.
3) Вказується прізвище та ініціали усіх співавторів-співробітників (осіб, що навчаються) університету – членів авторського
колективу із зазначенням розміру премії.
4) Заповнюється планово-фінансовим відділом або відповідальними за організаційно-фінансові умови НДЧ
5) До службової записки додається копія охоронного документу.

