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Відбулася зустріч представників Укрпатенту та Торгово-

промислової палати України: обговорили питання Всеукраїнського 

конкурсу винаходів 

10 січня 2020 року відбулася зустріч представників Державного 

підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) 

з  представниками Торгово-промислової палати України (ТПП України), 

присвячена розгляду питань проведення Всеукраїнського конкурсу 

винаходів, спрямованого на популяризацію винахідницької діяльності та 

привернення уваги вітчизняних і закордонних інвесторів та виробників до 

українських новітніх розробок (Український інститут інтелектуальної 

власності). 

Під час заходу президент Торгово-промислової палати України 

ГЕННАДІЙ ЧИЖИКОВ зазначив, що реалізація Всеукраїнського конкурсу 

винаходів у партнерстві з Укрпатентом не лише сприятиме висвітленню 

інформації про перспективні українські винаходи, а й позитивно вплине на 

популяризацію технічної творчості, розширить можливості впровадження та 

застосування розробок, надавши авторам та патентовласникам нові 

економічні важелі та перспективи. 

У свою чергу виконуюча обов’язки Генерального директора Укрпатенту 

НАТАЛІЯ ПЕТРОВА та директор з автоматизації технологічних процесів 

СЕРГІЙ МАРЧЕНКОВ зазначили, що Укрпатент відкритий до взаємодії з 

Торгово-промисловою палатою України з метою розширення обізнаності й 

можливостей малого та середнього бізнесу у сфері інтелектуальної власності. 

Маючи на меті покращити ділове середовище й підвищити рівень 

інтелектуальної безпеки зовнішньоторговельної діяльності підприємств 

країни, учасники зустрічі прийняли рішення осучаснити Всеукраїнський 

конкурс винаходів у співпраці з Торгово-промисловою палатою України. 

Взаємодія з ТПП України в цьому контексті є актуальною для розвитку 

інтелектуального та інформаційного суспільства. На переконання учасників 

зустрічі спільне проведення Всеукраїнського конкурсу винаходів сприятиме 

зміцненню інноваційної складової економіки й позиціонуванню країни в 

якості активного учасника міжнародних відносин у сфері інтелектуальної 

власності, підвищить значимість інтелектуальної власності в очах світової 

спільноти та посилить конкурентні позиції національних виробників на 

європейському ринку. 

Підсумовуючи зустріч, Наталія Петрова висловила вдячність Геннадію 

Чижикову за всебічну підтримку та надання необхідних ресурсів для 

розширення  можливостей вітчизняних новаторів, а також розвиток ідей 

комерціалізації та підтримки інноваційного підприємництва в Україні. 

Як відомо, Всеукраїнський конкурс винаходів щороку проводився за 

дорученням Установи – центрального органу виконавчої влади з реалізації 

державної політики у сфері інтелектуальної власності та на виконання 

пп.36 п.8 Статуту Укрпатенту. Під час конкурсу визначалися найкращі 

інноваційні розробки, створені та впроваджені в Україні. Науково-
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методичне, організаційно-технічне й фінансове забезпечення конкурсу та 

загальна координація робіт з його проведення покладалися на Укрпатент.  

Протягом останніх років Всеукраїнський конкурс винаходів не 

проводився. Водночас Укрпатент отримував численні звернення 

представників Національної академії наук, вищих начальних закладів, малого 

й середнього бізнесу та винахідників про надання можливості взяти участь 

у конкурсі. 


