
69

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 

«ВИНАХІД РОКУ — 2016»
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Завершено перший тур Всеукраїнського кон-
курсу «Винахід—2016». Конкурс «Винахід—
2016», який проходить під егідою Державної 
служби інтелектуальної власності України, бу-
ло розпочато в жовтні 2016 року в усіх регіонах 
України відповідно до наказу Державного під-
приємства «Український інститут інтелекту-
альної власності» (Укрпатент) від 06 жовтня 
2016 р. № 158. Відповідальність за науково-
організаційне й методичне забезпечення кон-
курсу покладено на відділення інновацій Ук-
рпатенту (Оргкомітет конкурсу). Протягом 
першого туру Оргкомітет забезпечив поши-
рення інформації про умови конкурсу в колі 
потенційних учасників останнього: на підпри-
ємствах, в організаціях, наукових установах та 
вищих навчальних закладах, — а також надав 
численні консультації учасникам конкурсу з 
питань підготовки конкурсних матеріалів.

Всеукраїнський конкурс «Винахід року — 
2016» проходить в три етапи:

Перший етап. 
10 жовтня — 12 грудня 2016 р. — Прийом 

конкурсних матеріалів.
13 грудня — 10 лютого 2017 р. — Попередня 

оцінка конкурсних робіт.
Другий етап.
До 10 березня 2017 р. — Фахове оцінювання 

конкурсних робіт.
Третій етап (фінал Конкурсу).
До 10 квітня 2017 р. — Визначення пере-

можців.
Усього на конкурс у 2016 році подано 348 

робіт, серед яких 122 винаходи й 226 корисних 
моделей, що становить 35 % і 65 % відповідно. 

Також варто зазначити, що 275 конкурсних 
робіт (79 % від загальної кількості) було по-
дано науковими закладами України.

Конкурсні роботи розглядаються та оціню-
ються за трьома номінаціями: 
 «Абсолютна», 
 «Галузева», 
 «Регіональна». 
У номінації «Абсолютна» беруть участь усі 

представлені на Конкурс винаходи та корисні 
моделі. До категорії «Кращий винахід року се-
ред молоді» та «Краща корисна модель року се-
ред молоді» потрапило 10 робіт, авторами яких є 
виключно ті винахідники, вік яких не переви-
щує 35 років. За галузевими номінаціями подані 
на конкурс роботи розподілилися таким чином:

 «Будівництво» — 12;
 «Пристрої та технології промислового при-
значення» — 44;

 «Пристрої та технології побутового призна-
чення» — 15;

 «Енергетика та енергоефективність» — 32;
 «Поновлювані джерела енергії» — 12;
 «Транспортні системи» — 26;
 «Інформаційні та комунікаційні техноло-
гії» — 20;

 «Екологія» — 35;
 «Переробка промислових та побутових від-
ходів» — 7;

 «Речовини і матеріали» — 18;
 «Технології агропромислового комплек-
су» — 9;

 «Сільськогосподарські технології» — 24;
 «Медицина» — 48;
 «Фармацевтика» — 8;
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 «Харчове виробництво» — 12;
 «Металургія» — 16;
 «Оборона і державна безпека» — 10.
Серед регіонів України найбільшу кількість 

робіт на конкурс подали Київ і Київська об-
ласть (87); далі йдуть Харківська (45), Херсон-
ська (29), Запорізька (23) та Дніпропетровсь-
ка області (19).

Згідно з Положенням про Всеукраїнський 
конкурс «Винахід року», Оргкомітет здійснив 
перевірку поданих робіт на комплектність та 
їх відповідність вимогам Положення про кон-
курс. Після цього було здійснено попередню 
оцінку конкурсних робіт, за результатами якої 
проведено відбір цих робіт до другого туру.

Тепер відібрані конкурсні роботи мають про-
йти фахове оцінювання Експертною радою, яка 
до 10 березня визначить номінантів на пере-
могу в кожній категорії.

Результати проходження другого туру роз-
глядатиме Конкурсна комісія. Вона ж у тре-

тьому турі — до 10 квітня — винесе остаточне 
рішення про переможців Конкурсу.

У категорії «Кращий винахід року» перед-
бачені перше, друге й третє місця.

У галузевих і регіональних категоріях, а та-
кож серед молоді присуджується тільки перше 
місце.

Крім того, Конкурсна комісія може запрова-
дити заохочувальні та спеціальні нагороди.

Нагородження переможців буде проводи-
тися під час святкування Міжнародного дня 
інтелектуальної власності наприкінці квітня 
2017 року.

Оргкомітет Конкурсу
Адреса: бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 
01133.
Контактна особа — Надія Молотова.
Телефон: +380 (44) 285-61-97, 
+380 (44) 254-42-30, 
e-mail: innovatika@iii.ua.


