
Завершився Всеукраїнський конкурс «Винахід-2011». На засіданні 

Конкурсної комісії розглянуто результати роботи Експертної ради, 

проаналізовано підсумки конкурсу «Винахід-2011» і визначено 

переможців. 

У 2011 р. на конкурс подано 291 патент (у 2010 р. – 337), зокрема 114 

винаходів і 177 корисних моделей. Треба зазначити, що 173 патенти (60 % 

від загального обсягу) подано вищими навчальними закладами України. 

Серед регіонів України найбільше робіт на конкурс подали Київ і 

Київська область (82), а також Харківська (45) та Одеська (25) області. 

Жодної роботи не надійшло з Житомирської, Івано-Франківської, 

Тернопільської, Херсонської та Хмельницької областей. Кілька областей 

подали на конкурс лише один-два патенти, тому не брали участі у визначенні 

кращого винаходу в регіоні, бо першість визначалася лише для тих областей, 

від яких на другий тур конкурсу вийшло не менше п’яти робіт.  

Кращим у 2011 р. став винахід за патентом № 95541 «Спосіб 

виготовлення тиглів, посудин, труб та профільованих виробів з тугоплавких 

матеріалів з монокристалічною, полікристалічною та певною структурою», 

створений в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України; 

друге місце посів винахід за патентом № 92286 «Напівпровідниковий 

сцинтиляційний матеріал на основі активованого селеніду цинку та спосіб 

його одержання», патентовласник – Інститут сцинтиляційних матеріалів 

НАН України; на третьому місці – комплекс винаходів за розробленими в 

Національному транспортному університеті патентами № 94374 і 94563 

«Технологія виконання земельних робіт при капітальному ремонті лінійної 

частини магістральних трубопроводів і комплекс технологічного обладнання 

для її здійснення» і «Тандем машин для розкривання та підкопування 

трубопроводу або іншого підземного об’єкта». Ці винаходи були 

беззаперечними лідерами як першого, так і другого туру конкурсу, набагато 

випередивши інші роботи за кількістю набраних балів. 

Конкурс «Винахід року» проводиться Державною службою 

інтелектуальної власності України з метою популяризації винахідницької 

діяльності серед широких верств науково-технічної громадськості України, 

заохочення роботодавців до впровадження у виробництво результатів 

інтелектуальної праці, а також для виявлення найталановитіших та 

найперспективніших розробок і привернення до них уваги як вітчизняних, 

так й іноземних підприємців та інвесторів. Конкурс є відкритим для 

підприємств, установ, організацій, дослідницьких груп незалежно від їх 

відомчої підпорядкованості, форм власності та місця знаходження, а також 

індивідуальних винахідників. Функції оргкомітету конкурсу покладено на 



Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг 

(УкрЦІПІП), який виконує науково-методичне та організаційне забезпечення 

конкурсу (Всеукраїнський конкурс «винахід року» завершено  // Урядовий 

портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2012. – 9.04). 

 


