
81

Наука та інновації. 2009. Т. 5. № 6. С. 81—83. 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС “ВИНАХІД РОКУ”

ЯК ДЗЕРКАЛО ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Л.Й. Глухівський

Навесні 2010 року буде відзначено кращих віт-
чиз няних винахідників, які брали участь у Все-
українському конкурсі «Винахід-2009».

У листопаді 2009 року розпочала роботу 
експертна група, яка підбиває підсумки трьох 
турів цього конкурсу та готує подання Конкур-
сній комісії для затвердження висновків.

Всеукраїнський конкурс «Винахід року» Дер-
жавний департамент інтелектуальної власнос-
ті Міністерства освіти і науки України прово-
дить щороку в усіх регіонах України з 2000 ро-
ку. Мета заходу — популяризація винахідни-
цької діяльності серед широких верств нау-
ково-технічної громадськості України, заохо-
чення виробничників до впровадження резу-
льтатів інтелектуальної праці у виробництво, а 
також виявлення найталановитіших і найпер-
спективніших розробок, привернення до них 

уваги вітчизняних та іноземних інвесторів і 
підприємців.

Вашій увазі пропонується інтерв’ю голови 
Експертної групи конкурсу, першого заступ-
ника директора ДП «Український інститут про-
мислової власності», доктора технічних наук 
Л.Й. Глухівського.

Кор.: У Положенні про конкурс зазначаєть-
ся, що в ньому можуть брати участь підпри-
ємства, установи, організації, дослідницькі гру-
пи тощо незалежно від їх відомчої підпорядкова-
ності, форм власності та місця знаходження, а 
також окремі фізичні особи. А які винаходи мо-
жуть подаватися для участі в кон курсі?

Л.Й.: Конкурс проводиться за 17-ма номіна-
ціями, серед яких — кращий винахід року і кра-
щі винаходи серед молоді, жінок та в галузях 
агропромислового комплексу, біотехнології та 
харчової промисловості, будівництва, медици-
ни й фармакології, металургії, транспорту, збе-
реження навколишнього середовища, задово-
лення життєвих потреб людини та ін.

У номінації «Кращий винахід року» та «Кра-
щий винахід року в регіоні» беруть участь усі 
представлені на конкурс винаходи (корисні 
моделі), а в номінації «Кращий винахід року 
серед молоді» — винаходи (корисні моделі), 
серед винахідників яких щонайменше одному 
на рік конкурсу не більше 30 років.

Галузеві номінації винаходів, представлених на 
конкурс, учасники конкурсу визначають само-
стійно й позначають у бланках заяви та анкети.

З усіх об’єктів інтелектуальної власності до 
участі в конкурсі приймаються тільки винахо-
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ди та корисні моделі, які охороняються чинни-
ми патентами України. Перевага надається ви-
находам та корисним моделям, які мають ваго-
ме значення для розвитку науки і технології, а 
також підвищення якості життя та активізації 
діяльності людини.

Враховується також продаж ліцензії в Ук раї-
ні чи за кордоном, ступінь розробки технічного 
рішення, термін, необхідний для його впро-
вадження, і строк окупності впровадження, збі-
льшення обсягу постачання продукції, вироб-
леної із застосуванням винаходу, або покращен-
ня її якісних характеристик, обсяг потенційно-
го ринку споживачів (сегмент ринку, на який 
розраховано нову продукцію, технологію тощо 
за патентом) в Україні та за кордоном.

Якщо кілька винаходів об’єднані функціо-
нально й спрямовані на досягнення єдиної ме-
ти та складають серію, то кожен з них оформ-
люється та подається на конкурс окремо. Під 
час аналізу та оцінки таких винаходів береться 
до уваги комплексність вирішення проблеми.

До участі в конкурсі не приймаються вина-
ходи та корисні моделі, які посіли призові міс-
ця в попередніх конкурсах «Винахід року»; а 
також ті з них, патенти на які на дату оголо-
шення конкурсу втратили чинність.

Кор.: Для визначення кращих серед кращих у 
процедурі аналізу та оцінки конкурсних вина-
ходів встановлено певні критерії. У чому вони 
полягають?

Л.Й.: Щороку створюється Конкурсна ко-
місія для аналізу й оцінки конкурсних робіт та 
визначення переможців. Вона складається зі 
співробітників Державного департаменту ін-
телектуальної власності, Державного підпри-
ємства «Український інститут промислової 
влас ності», Національної академії наук Украї-
ни, Всеукраїнської асоціації патентних повіре-
них, Всеукраїнської асоціації інтелектуальної 
власності, Товариства винахідників та раціо-
налізаторів України, Українського інституту 
науково-технічної та економічної інформації, 
філії «Український центр інноватики та па тен-
т но-інформаційних послуг» Державного під-

приємства «Український інститут промисло-
вої власності» (УкрЦІПІП), а також представ-
ників громадських, наукових організацій і ви-
щих навчальних закладів.

До критеріїв оцінки винаходів (корисних мо-
делей) можна віднести: вид охоронного доку-
мента, відповідність загальнонаціональним прі-
о ритетам, рівень винаходу, інноваційну та еко-
номічну привабливість винаходу, показники 
біз нес-плану тощо. Саме вони формують зага-
льну кількість балів для учасників конкурсу.

Аналіз та оцінка конкурсних робіт проводя-
ться в три тури. Спочатку відбувається пере-
вірка конкурсних матеріалів на їх комплек-
тність та відповідність вимогам Положення про 
конкурс, при цьому попередня оцінка пред с-
тав леного винаходу (корисної моделі) здійс-
ню ється Оргкомітетом. Протягом листопада він 
формує масив конкурсних робіт і підбиває під-
сумки першого туру.

До другого туру конкурсні роботи відбира-
ють за кількістю набраних за попередньою 
оцін кою балів. Критерій відбору — n ≥ 0,1 N, де 
n — виставлений даному винаходу бал, а N — 
найвищий бал серед усіх винаходів.

Науково-технічна експертиза конкурсних 
ро біт відбувається в другому турі. За встанов-
леними критеріями Експертна група, утворена 
з кваліфікованих експертів Державного під-
приємства «Український інститут промисло-
вої власності», виконує повторну оцінку кон-
курсних матеріалів, а також аналізує актуаль-
ність представлених робіт, глибину та оригі-
нальність технічного рішення, нестандартність 
і комплексність підходу, інші якісні аспекти. З 
урахуванням цього Експертна група має право 
колегіальним рішенням додати до загальної 
оцінки винаходу від 5 до 20 балів. До 1 лютого 
наступного року Експертна група підбиває 
підсумки другого туру й визначає претенден-
тів на перемогу в кожній номінації.

Результати другого туру Конкурсна комісія 
розглядає в третьому турі. При цьому здій-
снюється остаточний аналіз та визначається 
оцінка конкурсних робіт. За підсумками тре-
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тього туру Конкурсна комісія до 15 березня 
наступного року підбиває підсумки та колегі-
ально виносить остаточне рішення щодо пере-
можців конкурсу.

Кор.: Хто здійснює організаційне забезпе-
чення конкурсу?

Л.Й.: Науково-методичне та організаційно-
технічне забезпечення Конкурсу та загальна 
координація робіт з його проведення поклада-
ються на Оргкомітет, який складається з пра-
цівників УкрЦІПІП, про який уже згадувалося. 
До його основних завдань належать приймання 
та реєстрація матеріалів, які подаються на кон-
курс, їх оцінка згідно з встановленими критері-
ями, забезпечення перевірки відповідності ма-
теріалів умовам конкурсу, систематизація та 
узагальнення висновків Експертної групи та 
Конкурсної комісії, підготовка та проведення 
фіналу Конкурсу.

Кор.: Процедура подання документів на різ-
номанітні конкурси та їх набір начебто всім 
відомі: заява, анкета та ін. Чи є якісь відмін-
ності у формуванні пакету матеріалів від за-
гальноприйнятих правил?

Л.Й.: Звичайно. Подаючи документи на цей 
конкурс, необхідно додати копію патенту вина-
ходу (корисної моделі), повний опис винаходу, 
розрахунки економічного ефекту від впро ва-
дження винаходу та потенційного обсягу ринку 
споживачів продукції, технології тощо за па-
тентом і прогнозовані темпи зростання його 
виробництва. Якщо цей винахід чи продукція, 
виготовлена завдяки впровадженню винаходу, 
експонувалися на міжнародних виставках, то 
необхідно подати документи, які це підтвер-
джують.

Кор.: Відомо, що нагородження переможців 
відбувається навесні в Міжнародний день ін-
телектуальної власності, який відзначається 
за ініціативи Всесвітньої організації інтелек-
туальної власності…

Л.Й.: Так, переможцям конкурсу в номіна-
ціях «Кращий винахід року» і «Кращий вина-
хід року серед молоді» вручаються дипломи І, 
ІІ, ІІІ ступенів. Переможцям у галузевих номі-
націях та в номінації «Кращий винахід року в 
регіоні» вручаються дипломи. За оригіналь-
ність та нетрадиційність підходу до вирішення 
технічної проблеми запроваджуються заохо-
чувальні нагороди. З числа фіналістів Конкур-
сна комісія обирає претендентів на нагородже-
н ня медалями ВОІВ. Золоті медалі Всесвіт-
ньої організації інтелектуальної власності вже 
отримали понад 60 вітчизняних винахідників.

Кор.: Леве Йосиповичу, конкурс «Винахід ро-
ку» триває вже майже 10 років. Чи можна зро-
бити якісь узагальнюючі кількісні та якісні ви-
сновки?

Л.Й.: Спочатку звернемося до статистики. 
Ось, наприклад, тільки за останні п’ять років 
до участі в конкурсі подано 1 635 винаходів. З 
них до другого туру пройшло 935, тобто біль-
ше половини. Це, безумовно, хороший кількіс-
ний показник. До складу учасників входять як 
юридичні, так і фізичні особи, їх співвідно-
шення — приблизно 50/50.

Якщо говорити про якісний показник, то 
варто зазначити, що конкурси «Винахід року» 
відображають сучасні тенденції економічних 
процесів.

За поданими на конкурс винаходами можна 
визначити успішні галузі та їхні потреби, а та-
кож кращі виробничі колективи. Деякі з них 
подають матеріали на конкурс уже кілька років 
поспіль. Це говорить про те, що вони знайшли 
й зайняли власні ніші на вітчизняному ринку й 
за кордоном і намагаються утримати позиції за 
рахунок переорієнтування на пов сяк денні по-
треби для покращення якості життя людини за 
допомогою інноваційних технологій.

Інтерв’ю підготувала
Лариса ДЕМИДОВА


