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1. Загальні положення 

 

1.1. Це положення (далі Положення) діє відповідно до нормативних актів 

України та визначає основні підстави, вимоги та порядок представлення 

працівників Хмельницького національного університету (далі – Університету) 

для присвоєння почесного звання «Заслужений винахідник України» (далі – 

Почесне звання). 

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про державні 

нагороди України»; Указу Президента України від 29 червня 2001 року 

№ 476/2001 «Про почесні звання України» зі змінами й доповненнями (поточна 

редакція № 284/2016 від 02.07.2016); Статуту Університету (Наказ МОН України 

№ 415 від 06.05.2022 р.); Положення про вчену раду Університету та Положення 

про діяльність Хмельницького національного університету у сфері 

інтелектуальної власності. 

1.3. У Положенні визначені вимоги до претендентів та порядок висунення 

працівників університету для присвоєння Почесного звання.  

1.4. Присвоєння Почесного звання провадиться Указом Президента 

України. 

1.5. Присвоєння Почесного звання повторно не провадиться.  

1.6. Присвоєння Почесного звання посмертно не провадиться. 

 

2. Основні підстави та вимоги при представленні працівників 

університету для присвоєння почесних звань 

 

2.1. Почесне звання «Заслужений винахідник України» є державною 

нагородою України, що присвоюються науковим або науково-педагогічним 

працівникам Університету, які мають упровадженні у галузі економічної, 

соціально-культурної сфери винаходи, що мають важливе економічне й 

соціальне значення, а також науковим або науково-педагогічним працівникам 

Університету, які мають заслуги у розвитку винахідництва, дизайну та 

ергономіки. 
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2.2. Претендентом на присвоєння Почесного звання може бути особа, яка 

за основним місцем роботи працює науковим або науково-педагогічним 

працівником Університету. 

2.3. Особи, яких представляють для присвоєння Почесного звання повинні 

мати вищу освіту на рівні бакалавра або магістра (спеціаліста). 

2.4. Претенденти до присвоєння Почесного звання повинні мати відзнаки 

(почесні грамоти, нагрудні знаки, ордени, медалі тощо) Університету або 

законодавчих (виконавчих) органів влади Хмельницького (Хмельницької 

області) або відзнаки Міністерства освіти і науки України чи відзнаки 

законодавчих (виконавчих) органів влади України за високі трудові досягнення 

й професійну майстерність. 

2.5. Претендент повинен мати: 

– не менше 30 патентів та інших охоронних документів на об’єкти 

інтелектуальної власності, з яких не менше половини патентів на корисні моделі 

(5 патентів на корисну модель прирівнюється до 1 патенту на винахід; 5 свідоцтв 

про реєстрацію авторського права на твір прирівнюються до 1 патенту на 

корисну модель).  

– комерціалізовані патенти (патенти, що упроваджені у виробництво з 

підтвердженим економічним ефектом, або патенти, на використання яких 

продані ліцензії). Видання навчального посібника із захисту інтелектуальної 

власності та не менше 5 років читання дисциплін, які сприяють розвитку 

винахідництва, можуть бути прирівняні до наявності комерціалізованих патентів 

(за рішенням науково-технічної ради). 

 

3. Порядок представлення працівників університету до присвоєння 

почесних звань 

 

3.1. Претендент звертається до голови Вченої ради Університету з 

письмовою заявою щодо висунення його кандидатури на присвоєння Почесного 

звання. 

3.2. До заяви додається: 
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– перелік патентів та інших охоронних документів на об’єкти 

інтелектуальної власності, завірений начальником відділу інтелектуальної 

власності та трансферу технологій Університету; 

– витяг із протоколу засідання науково-технічної ради Університету про 

рекомендацію Вченій раді Університету кандидатури для висунення її на 

присвоєння Почесного звання (підставою розгляду матеріалів науково-

технічною радою Університету є витяг із протоколу засідання кафедри або 

наукового підрозділу про представлення кандидатури до присвоєння Почесного 

звання); 

– довідка за підписом начальника відділу інтелектуальної власності та 

трансферу технологій Університету, у якій зазначається: загальна кількість 

патентів та інших охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності; 

кількість патентів на винаходи, промисловий зразок та корисну модель; кількість 

чинних патентів та кількість комерціалізованих патентів. 

3.3. Вчена рада Університету не пізніше одного місяця з дня отримання 

заяви затверджує (або відхиляє) кандидатуру, що висувається на присвоєння 

Почесного звання. 

3.4. Після прийняття Вченою радою Університету позитивного рішення 

щодо висунення кандидатури на присвоєння Почесного звання ученим 

секретарем Університету протягом одного тижня готується пакет документів, які 

надаються у нагородну комісію Хмельницької обласної державної адміністрації 

(далі – ХОДА). 

3.5. Перелік документів для надання у нагородну комісію ХОДА: 

– клопотання про присвоєння Почесного звання претенденту; 

– витяг з протоколу засідання Вченої ради про висунення кандидатури на 

присвоєння Почесного звання; 

– перелік патентів та інших охоронних документів на об’єкти 

інтелектуальної власності та посвідчень на раціоналізаторські пропозиції, 

завірений ученим секретарем Університету; 
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- HaropoAHH� JIHCT yCTaHOBIEHOro 3pa3ky, Ae 3a3HayarOTb KOHKpETHI 3acTYrH 

npeTeHAeHTa, Mo CTaiH niacTaBOO AIA nopyuueHHA KJIOIOTaHHA ipo npHCBOEHHA 

HOMy IlouecHoro 3BaHHA (10aToK A). 

noroAkKEHO: 

TIpopeKTop 3 HaykOBoi poQoTH Oner CMHHOK 

HayaibHK HayKOBO-I0caiAHoi vacTHHH OKcaHa 3AXAPKEBHY 

HauaibHHK BiAniny iHTeieKTyaibHOi O O Opin KPAB4HK BJ1aCHOCTi Ta TpaHcHepy TexHOnorinL 

Hava1bHHK Binniny xanpis cte IHHa MAPTHHHOK 

OpnckOHCyJIbT IBaH HOPYAK 
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Додаток А 

Затверджено 

Комісією 

державних 

нагород та геральдики 

при 

Президентові 

України 

від 17 березня 

2003 р. 

 Для службових відміток Для картотеки про 

нагородження 

 

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ 

для представлення до почесного звання 

"Заслужений винахідник України" 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові           

2. Посада і місце роботи, служби          

3. Число, місяць, рік і місце народження         

 

4. Стать   ___________   5. Національність   _______________ 

6. Освіта  ___________ 

7. Науковий  ступінь, вчене звання  __________________________________ 

8. Які має державні нагороди України, дата нагородження  _______________ 

9. Домашня адреса   _______________________________________________ 

10. Службова адреса   ______________________________________________ 

11. Загальний стаж роботи _______ Стаж роботи у даному колективі ______ 

12. Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг особи: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учений секретар Хмельницького  

національного університету     Ольга ГОНЧАР 

 

Голова Вченої ради Хмельницького  

національного університету     Микола СКИБА 
Дата  
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Додаток Б 

Приклад супровідного листа 

БЛАНК УСТАНОВИ 

 

 

 

Голові  

Хмельницької обласної 

державної адміністрації 

Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

 

Вчена рада Хмельницького національного університету просить порушити 

клопотання перед Президентом України про присвоєння почесного звання 

«Заслужений винахідник України»_____________________________________ 
Ім’я ПРІЗВИЩЕ, науковий ступінь, вчене звання, посада  

за багаторічну сумлінну науково-дослідницьку діяльність, вагомий особистий 

внесок у розвиток винахідництва і отриманих ним/нею винаходів та патентів, 

упроваджених у _______________ галузі, соціальній сфері, що мають важливе 

економічне і соціальне значення. 

 

Додатки: 

1. Рішення Вченої ради – 1 прим; 

2. Нагородний лист – 3 прим.; 

3. Список винаходів та патентів – 1 прим. 

 

 

З повагою 

Ректор 
 

 

 


