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Всеукраїнський конкурс «Винахід року» —  
шлях винахідників до визнання

Всеукраїнський конкурс «Винахід року» щороку прово-
диться Державним підприємством «Український інститут інте-
лектуальної власності» (Укрпатент) з метою популяризації 
винахідницької діяльності серед широких верств науково-тех-
нічної громадськості України, заохочення роботодавців до 
впровадження у виробництво результатів інтелектуальної 
праці, а також для виявлення найбільш талановитих та пер-
спективних розробок і привернення до них уваги як вітчиз-
няних, так і іноземних підприємців та інвесторів. За час 
проведення, а це більш як десять років, конкурс надав мож-
ливість багатьом винахідникам, раціоналізаторам і па-
тентовласникам України гідно презентувати результати 
своєї інтелектуальної діяльності, спрямовані на зміцнення еко-
номічного й інноваційного потенціалу України.

Участь у конкурсі

Конкурс «Винахід року» є відкритим для підприємств, уста-
нов, організацій, дослідницьких груп незалежно від їх відомчої 
підпорядкованості, форм власності та місця розташування, а та-
кож для індивідуальних винахідників. У ньому беруть участь влас-
ники чинних патентів України на винаходи або корисні моделі. 

Кожен із конкурсантів може подати декілька винаходів та/або 
корисних моделей, які об’єднані функціонально та спрямовані 
на досягнення єдиної мети.

Номінації конкурсу

Заявки, подані на конкурс, оцінюються за вимогами трьох но-
мінацій: «Абсолютна», «Галузева» та «Регіональна». В абсолют-
ній номінації визначаються: кращий винахід року, краща корисна 
модель року, кращий винахід року серед молоді та краща ко-
рисна модель року серед молоді (віком до 35 років). У галузевій 
номінації розглядаються винаходи та корисні моделі за такими 
напрямами: «Будівництво»; «Пристрої та технології промис-
лового призначення»; «Пристрої та технології побутового при-
значення»; «Енергетика та енергоефективність»; «Поновлювані 
джерела енергії»; «Транспортні системи»; «Інформаційні та ко-
мунікаційні технології»; «Екологія»; «Переробка промисло-
вих та побутових відходів»; «Речовини і матеріали»; «Технології 
агропромислового комплексу»; «Сільськогосподарські техно-
логії»; «Медицина»; «Фармацевтика»; «Харчове виробництво»; 
«Металургія»; «Оборона і державна безпека». Конкурсне зма-
гання в регіональній номінації відбувається відповідно до гео-
графічної належності: місця постійного проживання винахідника 
або місцезнаходження юридичної особи-патентовласника.

Хто оцінює подані заявки?

Відповідальність за виконання завдань науково-методич-
ного, організаційно-технічного та інформаційного забезпе-
чення конкурсу, загальну координацію робіт з його проведення 
покладена на Оргкомітет, до складу якого входять співро-
бітники Укрпатенту. Щоб конкурс відбувся і роботи учасни-
ків отримали експертну оцінку за категоріями, щороку, згідно 
з окремим наказом генерального директора Укрпатенту, ство-
рюються Експертна рада конкурсу та Конкурсна комісія. До 
складу Експертної ради входять співробітники відділення екс-
пертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інте-
гральних мікросхем Укрпатенту. Очолює її директор з питань 
експертизи Укрпатенту. Конкурсна комісія є колегіальним орга-
ном і складається зі співробітників Укрпатенту та представників 
громадських організацій і наукових установ (за згодою). Її очо-
лює директор з питань інноваційного та інформаційного роз-
витку Укрпатенту.

Як визначають кращих?

Конкурсні роботи аналізують і оцінюють у три тури, перший 
з яких включає перевірку комплектності поданих на конкурс ма-
теріалів та їх відповідності вимогам Положення про конкурс. 
У другому турі проводиться фахове оцінювання конкурсних ро-
біт за переліком встановлених критеріїв. Окрім них, значення та-
кож мають актуальність представлених винаходів або корисних 
моделей, глибина й оригінальність технічного рішення, нестан-
дартність та комплексність підходу до розв’язання задач, екс-
плуатаційна технологічність, інші якісні аспекти. За результатами 
другого туру Експертна рада визначає номінантів конкурсу, які по-
трапляють до фінального третього етапу, під час якого Конкурсна 
комісія аналізує номіновані роботи та визначає переможців.

Комісія не тільки визначає переможців, а й може прису-
джувати спеціальні відзнаки, наприклад за оригінальність та 
нетрадиційність підходу до вирішення технічної проблеми, со-
ціальну значущість винаходу або корисної моделі, для заохо-
чення винахідницької активності тощо. Також із числа фіналістів 
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визначаються претенденти на наго-
родження медалями Всесвітньої ор-
ганізації інтелектуальної власності 
(ВОІВ). 

Нагородження переможців

У категорії «Кращий винахід року» 
присуджуються І, ІІ та ІІІ місця. У га-
лузевих і регіональних категоріях, 
а також серед молоді присуджується 
тільки І місце. Один і той же вина-
хід або корисна модель може отри-
мати призове місце тільки в одній 
категорії. Переможців конкурсу на-
городжують дипломами і пам’ятними 
подарунками. Нагороди вручають 
під час святкування Міжнародного 
дня інтелектуальної власності. Також 
кожному учаснику повідомляють 
про результати його участі в конкурсі 
«Винахід року» за адресою, наданою 
в комплекті конкурсних матеріалів. 
Інформація про результати конкурсу 
публікується на веб-ресурсах 
Укрпатенту та Всеукраїнського кон-
курсу «Винахід року».

Як проводиться конкурс  
«Винахід року»?

У 2016 р. прийом конкурсних ма-
теріалів розпочався в жовтні й тривав 
до середини грудня. Протягом усього періоду проводилася ак-
тивна інформаційно-рекламна кампанія. Інформація про кон-
курс була надіслана до підприємств, вишів і наукових установ 
України. Фахівці Укрпатенту надавали численні консультації щодо 
умов участі та правил підготовки конкурсних матеріалів. Усього 
на конкурс «Винахід року — 2016» було подано 348 робіт, серед 
яких 122 винаходи і 226 корисних моделей, що становить 35% 
і 65% відповідно. 275 конкурсних робіт (79% від їх загального 
обсягу) було подано науковими закладами України. Серед регі-
онів України найбільшу кількість робіт на конкурс подали м. Київ 

і Київська область (87); Харківська 
(45), Херсонська (29), Запорізька (23) 
та Дніпропетровська (19) області.

Кращим винаходом України 
у 2016 р. визнано комплекс вина-
ходів «Ультразвукове кавітаційне 
обладнання», який належить до техно-
логічного використання ультразвуко-
вої енергії й може бути застосований 
у процесах різних галузей промисло-
вості: виготовлення високоякісних лі-
ків та високочистих хімічних сумішей; 
знезараження рідин; фільтрування; 
створення високоякісних стійких 
емульсій; освітлення стічних вод; хо-
лодна стерилізація молока; актива-
ція рідин і палива та ін. Нагороди за 
ІІ і ІІІ місця в абсолютній категорії се-
ред винаходів отримали розробки 
«Похідні 6-аміно-2,4-заміщених-5-ге-
тарилпіримідинів, спосіб отримання та 
застосування їх як засобів антибакте-
ріальної, антивірусної та протиракової 
дії» та «Спосіб попередження небез-
пеки ураження електричним струмом 
при гасінні пожеж». Відзнаку «Краща 
корисна модель року» отримав комп-
лекс корисних моделей «Спосіб ви-
рощування сочевиці в Південному 
Степу України». А в абсолютній номі-
нації «Кращий винахід року серед мо-

лоді» переможцем став винахід «Безпечна вантажна підвіска». 
Спеціальну відзнаку конкурсу в галузі медицини отримав комп-
лекс корисних моделей «Способи диференційної діагностики па-
томорфологічних типів лівого шлуночка при СЛГС».

Переможці та учасники Всеукраїнського конкурсу «Винахід 
року — 2016» високо оцінюють рівень організації заходу. На 
думку новаторів, рівень представлених проектів щороку підви-
щується, а самі роботи викликаються дедалі більшу зацікавле-
ність з точки зору впровадження рішень та використання їх як 
об’єкта для інвестицій.

Нагородження переможців конкурсу «Винахід року»
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