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Державний департамент інтелектуальної власності з 5-го жовтня 2015
року проводить в усіх регіонах України черговий Всеукраїнський конкурс
«Винахід року».
До участі в Конкурсі приймаються винаходи та корисні моделі, що
охороняються чинними патентами України. Перевага надається винаходам та
корисним моделям, які мають вагоме значення для розвитку науки і
технології, а також підвищення якості життя та активізації діяльності
людини.
До участі в Конкурсі не приймаються:
- винаходи та корисні моделі, що посіли призові місця у попередніх
конкурсах "Винахід року", проведених Державним департаментом
інтелектуальної власності;
- незапатентовані в Україні технічні рішення, або ті, які на дату оголошення
Конкурсу не мають позитивного рішення про видачу патенту;
- патенти на винаходи або корисні моделі, які на дату оголошення
Конкурсу втратили чинність;
- патенти на секретні винаходи та секретні корисні моделі;
- винаходи та корисні моделі, патенти на які видано раніше, ніж за 3 роки
до дати оголошення конкурсу у поточному році.
Винаходи або корисні моделі, подані на Конкурс розглядаються та
оцінюються за трьома номінаціями:
 «Абсолютна»;
 «Галузева»;
 «Регіональна».
Номінація «Абсолютна» містить наступні категорії:
 «Кращий винахід року»;
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 «Краща корисна модель року»;
 «Кращий винахід року серед молоді»;
 «Краща корисна модель року серед молоді».
У категорії «Кращий винахід року серед молоді» та «Краща корисна
модель року серед молоді» вік кожного з авторів у поточному році не має
перевищувати 35 років.
Номінація «Галузева» містить наступні категорії:
 «Будівництво»;
 «Сучасні промислові технології та нова техніка»;
 «Енергетика та енергоефективність»;
 «Розвиток транспортних систем»;
 «Інформаційні та комунікаційні технології»;
 «Екологія»;
 «Нові речовини і матеріали»;
 «Технології агропромислового комплексу»;
 «Медицина»;
 «Фармацевтика»;
 «Харчове виробництво»;
 «Металургія»;
 «Оборона і державна безпека».
У номінації «Регіональна» беруть участь представлені на Конкурс
винаходи (корисні моделі) відповідно до адміністративно-територіального
поділу України на області.
Зважаючи на вищевказане,
пропоную:
1. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідуючим кафедрами
організувати участь у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року» науковців
кафедр та студентів.
2. Для участі у конкурсі кожний учасник подає такі документи:
- Заяву ( Додаток 1).
- Анкету (Додаток 2).
- Заяву про згоду на збір та обробку персональних даних (Додаток 4)
- Копію патенту України на винахід або корисну модель.
- Копію повного опису винаходу або корисної моделі.
- Копії іноземних патентів на даний винахід або корисну модель та повні
описи до них (при наявності таких).
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- Розрахунок строку окупності впровадження винаходу або корисної
моделі.
- Розрахунок економічного ефекту від впровадження винаходу або корисної
моделі.
- Копії ліцензійних договорів (за наявності, без зазначення конфіденційної
інформації сторін);
- Документи, що підтверджують участь у міжнародних виставках (за
наявності);
- Довіреність на представництво інтересів власника патенту України на
винахід або корисну модель (за наявності);
3. З питань участі у конкурсі звертатись до інформаційно-аналітичного
відділу науково-дослідної частини (адміністр. корп., к. 114). (Тел. для
довідок (050)189-24-67, e-mail: suriko@ukr.net, Сурікова Ніна Миколаївна)
4. Конкурсні матеріали повинні надійти до інформаційно-аналітичного
відділу НДЧ 25 листопада 2015р.
5. Відділу документообігу довести розпорядження до структурних
підрозділів та кафедр університету згідно реєстру.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В.о. проректора з НР

Г.О. Бойко
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