
Додаток 2 
до Положення про конкурс 

«Винахід року» 

 

АНКЕТА 

учасника конкурсу «Винахід року» 

 

1. Загальні відомості 

1.1. Назва винаходу (корисної моделі) _______________________________________ 

1.2. Номер патенту _______________________________________________________ 

1.3. Дата публікації патенту  _______________________________________________ 

1.4. Номери патентів, отриманих  на даний винахід (корисну модель) за кордоном або 

за  міжнародною процедурою______________________________________________ 

1.5. Кількість проданих ліцензій (підтверджується копіями відповідних угод без 

зазначення конфіденційної інформації сторін) 

в Україні _________________ ;  за кордоном  _______________ 

1.6. Участь винаходу (корисної моделі) чи продукції, виготовленої завдяки його 

впровадженню, в міжнародних виставках (в яких саме, де проходили)  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Відомості про авторів винаходу (корисної моделі) ________________________ 

2.1. Відомості про авторів винаходу (корисної моделі) (вказати всіх авторів) 

2.2. Перелічити усіх авторів винаходу (корисної моделі) в тому порядку, як вони 

вказані у патенті, вказавши про кожного наступні відомості: 

Прізвище, ім’я та по батькові  ______________________________________________ 

Місце роботи, посада _____________________________________________________ 

Вчений ступінь __________________________________________________________ 

Вік  ____________________________________________________________________ 

Адреса _________________________________________________________________ 

Телефон_____________________Факс_______________________________________ 

(вказати код населеного пункту) 

E-mail__________________________Web-сторінка_____________________________ 

 

3. Відомості про власника патенту  

3.1. Для юридичної особи: 



 

 

Повна офіційна назва організації чи установи  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Керівник організації-власника патенту (посада, прізвище, ім‘я та по-батькові)  

________________________________________________________________________ 

Адреса організації-власника патенту ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Телефон  ________________________  Факс  _________________________________ 

(вказати код населеного пункту) 

Е-mail __________________________  Web-сторінка __________________________ 

3.2. Відомості про власника патенту (фізична особа) 

Перелічити усіх власників патенту-фізичних осіб у тому порядку, як вони вказані у 

патенті, вказавши про кожного наступні відомості: 

Прізвище, ім’я та по батькові  ______________________________________________ 

Місце роботи, посада _____________________________________________________ 

Вчений ступінь __________________________________________________________ 

Вік ____________________________________________________________________ 

Адреса _________________________________________________________________ 

Телефон_____________________Факс_______________________________________ 

(вказати код населеного пункту) 

E-mail__________________________Web-сторінка_____________________________ 

 

 

4. Відомості про винахід (корисну модель) 

4.1. Опис проблеми, яку вирішує даний винахід (корисна модель) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.2. Економічне обґрунтування впровадження винаходу (корисної моделі) 

(економічний розрахунок надається окремим документом) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.3. Наукова стаття, публікації (за наявності) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Показники бізнес-плану 

5.1. Ступінь розробки  технічного рішення (вибрати один): 

стадія НДР                                       стадія ДКР                                   

дослідне виробництво                    серійне виробництво                  

5.2. Необхідний термін для впровадження винаходу (корисної моделі)в серійне 

виробництво (вибрати один): 

 до 3-х  місяців                                  6 місяців                                          

 від 1 до 2 років                                  більше 2-х років                             

5.3. Розрахунковий строк окупності впровадження винаходу (корисної моделі)  

(вибрати один): 

 до 3-х місяців                                   до 1 року                                           

 до 2-х років                                       

 

більше 2-х років                               

5.4. Відомості рекламного характеру, які відображують галузі використання  розробки 

та  результат її практичного застосування  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


