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Державний департамент

інтелектуальної власності

з 1 серпня 2008 року

оголошує

Всеукраїнський конкурс

на нагороду Всесвітньої

організації інтелектуальної

власності (ВОІВ)

для підприємств

з інноваційною діяльністю

Контактний телефон у Києві:

+38 (044) 285 82 40,
факс: +38 (044) 494�06�13

Наука та інновації. 2008. Т 4. № 4. С. 54—58.

До участі у конкурсі запрошуються підприємства малого та
середнього бізнесу, які для забезпечення успіху свого бізне�
су використовують систему інтелектуальної власності.

Прийом конкурсних матеріалів завершується 1 листопада
поточного року.

Переможці конкурсу нагороджуються почесною відзна�
кою ВОІВ.

Ознайомитись з Положенням про конкурс та отримати
бланки анкет і заяв для участі в конкурсі можна в Українсь�
кому центрі інноватики та патентно�інформаційних послуг
(УкрЦІПІП) особисто, факсом, поштою або Е�mail:

orgcom@ip�centr.kiev.ua, а також скопіювати з веб�сторінки
УкрЦІПІП: http://www.ip�centr.kiev.ua/.

Конкурсні матеріали направляють поштою або особисто на
адресу УкрЦІПІП: бульв. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133.
Дата відправки матеріалів визначається за поштовим штем�
пелем. На конверті має бути позначка "Конкурс ВОІВ".

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови

Державного департаменту 

інтелектуальної власності

від 21.06.2004 № 52

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс на нагороду

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)

для підприємств з інноваційною діяльністю

Всеукраїнський конкурс на нагороду ВОІВ для підприємств з інноваційною діяльністю (далі — кон�
курс) Державний департамент інтелектуальної власності проводить в усіх регіонах України з метою мо�
тивування малих та середніх підприємств активно застосовувати систему інтелектуальної власності в
своїй виробничій та комерційній діяльності.

Конкурс проводиться щорічно з 1 липня по 30 жовтня поточного року.
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Конкурс відкрито для підприємств та компаній (малих* чи середніх**), які для забезпечення успіху
свого бізнесу використовують систему інтелектуальної власності шляхом:

створення, захисту, використання та комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок ;
випуску продуктів, які базуються на запатентованих винаходах чи корисних моделях та зареєстро�
ваних промислових зразках ; 
використання патентної інформації для підтримки програм дослідження та розвитку, а також тех�
нологічної та комерційної діяльності;
активного використання зареєстрованих торгівельних марок та інших розрізняльних знаків для
сприяння комерціалізації товарів;
використання географічних зазначень та назв місць походження товарів в якості маркетингової
підтримки;
запровадження та активного управління пакетом прав інтелектуальної власності;
виявлення та заохочення творчої та винахідницької діяльності серед персоналу.
Для організації і проведення конкурсу створюються Організаційний комітет та Конкурсна комісія,

до складу яких входять висококваліфіковані працівники Державного департаменту інтелектуальної влас�
носі, Українського інституту промислової власності, Українського центру інноватики та патентно�інфор�
маційних послуг, а також представники громадських, наукових організацій і вищих учбових закладів.

Завданнями Оргкомітету є:
інформаційно�рекламне забезпечення проведення конкурсу;
приймання та реєстрація матеріалів, що подаються на конкурс;
забезпечення перевірки відповідності матеріалів умовам конкурсу;
оцінка матеріалів згідно критеріїв ефективності;
підготовка засідань Конкурсної комісії;
систематизація та узагальнення висновків Конкурсної комісії;
підготовка проектів підсумкових документів конкурсу;
підготовка та проведення фіналу конкурсу.

Конкурсна комісія розглядає результати роботи Оргкомітету і визначає переможців.

Критерії оцінки інноваційної ефективності підприємства

* Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працю�
ючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, пос�
луг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного бан�
ку України щодо гривні (Стаття 63 Господарського кодексу України, № 436�ІV від 16.01.2003).

** Середніми визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік
не перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік не перевищує суму, екві�
валентну п'яти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні (Стаття 63 Госпо�
дарського кодексу України, № 436�ІV від 16.01.2003).

№
п/п

Критерій
Кількість

балів

1

2

3
4

Кількість охоронних документів, які є у власності підприємства та активно використовуються (за
кожний)
Обсяг випуску інноваційної продукції , відносно загального обсягу продукції, що випускає
підприємство (за кожні 10%)
Кількість ліцензійних угод, що знаходяться у використанні (за кожну)
Кількість проданих ліцензій в Україні (за кожну)

1

1

1
1
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Для реєстрації участі в конкурсі кожний учасник подає такі документи:
1. Заяву (Додаток 1).
2. Анкету учасника конкурсу (Додаток 2).
3. Копії охоронних документів, які є у власності підприємства.
4. Довідки, акти чи інші документи, що підтверджують впровадження об'єктів інтелектуальної

власності у власне виробництво.
5. Довідка про обсяг діяльності, де активно та успішно використовуються права інтелектуальної

власності.
6. Довідка про наявність на підприємстві служби з інтелектуальної власності.
7. Довідки, акти чи інші документи про економічний ефект від впровадження ОІВ.
8. Копії ліцензійних угод, що знаходяться у використанні (перші сторінки).
Документи, визначені в пп. 3—8, подаються за підписом керівника підприємства і завіряються пе�

чаткою підприємства. 
Прийом конкурсних матеріалів розпочинається з моменту опублікування в засобах масової інфор�

мації оголошення про конкурс (не пізніше 1 липня поточного року) та завершується 30 жовтня поточно�
го року. 

Матеріали, відправлені з запізненням, до участі у конкурсі не допускаються та Конкурсною
комісією не розглядаються. Дата відправки матеріалів визначається за поштовим штемпелем.

Організатори залишають за собою право робити додаткові запити на адресу учасників конкурсу.
Подані на конкурс роботи не рецензуються і назад не повертаються. 
Підсумки конкурсу будуть підведені до 15 березня наступного року. Церемонія нагородження пере�

можців відбудеться в рамках святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності.
Переможці конкурсу нагороджуються почесною відзнакою ВОІВ, яка являє собою пам'ятний знак

особливого зразка. Пам'ятний знак оформлюється написом "Медаль ВОІВ для підприємств з інно�
ваційною діяльністю".

Кожному учаснику повідомляють про результати його участі в конкурсі.
Інформація про результати конкурсу передається для публікації в журнал "Інтелектуальна

власність", а також на сайти Державного департаменту інтелектуальної власності www.sdip.gov.ua та
УкрЦІПІП www.ip�centr.kiev.ua.

Закінчення таблиці

№
п/п

Критерій
Кількість

балів

5
6
7

7.1
7.2
7.3

7.4
7.5

8
9

Кількість проданих ліцензій за кордон (за кожну)
Економічний ефект від впровадження ОІВ у виробництво(на кожні 10 тис. грн.)
Відповідність профілю підприємства загальнонаціональним пріоритетам:
Ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та АПК
Збереження навколишнього середовища
Створення нових речовин та матеріалів для потреб промисловості, енергетики, медицини, АПК
тощо
Нові комп'ютерні засоби і технології інформатизації суспільства
Розвиток біотехнології та медицини 
Наявність на підприємстві служб з інтелектуальної власності
Наявність на підприємстві науково�дослідних підрозділів для сприяння винахідницькій та іннова�
ційній діяльності

2
1

4
4
5

5
5
2
3
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Д О Д А Т О К 1
Регіон ____________________

Заява

Підприємство ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
в особі ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

заявляє про свою участь у Всеукраїнському конкурсі на нагороду ВОІВ

для підприємств з інноваційною діяльністю

Конкурсні матеріали містять такі документи:

Відповідальна особа _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по�батькові,  місце роботи, посада, адреса для листування )
_________________________________________________________________________________

Телефон** ___________________________ Факс** ___________________________

Е�mail ___________________________

Керівник підприємства ___________________________ ___________________________
(підпис)                                                                                     (ПІБ)

Документи отримав _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(ПІБ, організація, посада)

__________________________
(Підпис, дата) 

№
п/п

Документи
Кількість
сторінок

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Анкета учасника конкурсу
Копії патентів України на винаходи*, які використовуються на підприємстві
Копії ліцензійних угод
Документи, що підтверджують впровадження винаходів
Документи про річний обсяг випуску інноваційної продукції, відносно загального обсягу
продукції, що випускає підприємство
Документи, що підтверджують економічний ефект, досягнутий завдяки впровадженню
винаходів (за повний календарний рік, найближчий до поточного)
Довідка про наявність у власності підприємства охоронних документів України на корисні
моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, інші об'єкти інтелектуальної власності

* Під “винаходом” мати на увазі “винахід або корисну модель”
** Зазначити код міста чи населеного пункту
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Д О Д А Т О К  2
Регіон ____________________

Анкета учасника Всеукраїнського конкурсу на нагороду Всесвітньої організації

інтелектуальної власності (ВОІВ) для підприємств з інноваційною діяльністю

1. Загальні відомості

1.1 Назва підприємства_______________________________________________________________

1.2. Організаційно�правова форма підприємства ___________________________________________

1.3. Адреса ________________________________________________________________________

1.4. Телефон, факс* _________________________________________________________________

* зазначити код міста чи населеного пункту

1.5. Електронна пошта _______________________________________________________________

1.6. Сайт в Інтернеті _________________________________________________________________

1.7. Керівник підприємства (ПІБ, посада) ________________________________________________

1.8. Галузь ________________________________________________________________________

1.9. Чисельність працюючих __________________________________________________________

1.10. Продукція, що випускається ______________________________________________________

1.11. Організаційна структура підприємства (надати перелік структурних підрозділів) ______________

2. Відомості про винаходи, що впроваджені у виробництво

2.1. Дані про винаходи, що використовуються на підприємстві

2.2. Дата початку використання винаходів (при наявності документів, що це підтверджують) __________

2.3. Обсяг випуску інноваційної продукції, відносно загального обсягу продукції, що випускає підпри�
ємство, % _________________________________________________________________________

2.4. Економічний ефект від впровадження об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) у виробництво за
один календарний рік, найближчий до поточного ( що підтверджується необхідними документами), тис.
грн. _____________________________________________________________________________

2.5. Кількість проданих ліцензій (підтверджується копіями відповідних угод)
в Україні _________________________________________________________________________
за кордон _________________________________________________________________________

2.6. Кількість придбаних ліцензій, які використовуються у виробництві (підтверджується копіями від�
повідних договорів) _________________________________________________________________

Керівник підприємства ___________________________ ___________________________
(Підпис)                                                                             (ПІБ)

М.П.

№
п/п

Назва винаходу
Номер патенту
(номер заявки

на винахід)

Дата публікації
(рішення про видачу)

Номери закордонних
патентів

Автори винаходу


