
 

Додаток 3 

до Положення про 

конкурс «Винахід року» 

 

 
Критерії оцінки винаходів або корисних моделей 

№ з/п Критерій Бали Оцінка 

1. Вид охоронного документа 

1.1. Патент України на корисну модель 1  

1.2. Патент України на винахід 10  

1.3. 
Іноземний патент або патент, отриманий за міжнародною 

процедурою, за наявності патенту в Україні (за кожний) 
5  

2. Відповідність загальнонаціональним пріоритетам інноваційної діяльності  

2.1. 

Освоєння нових технологій транспортування енергії, 

впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих 

технологій, освоєння альтернативних джерел енергії 

5  

2.2. 

Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку 

транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і 

суднобудування, озброєння і військової техніки 

5  

2.3. 

Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх 

оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та 

нанотехнологій 

5  

2.4. 
Технологічне оновлення та розвиток агропромислового 

комплексу 
5  

2.5. 
Впровадження нових технологій та обладнання для якісного 

медичного обслуговування, лікування, фармацевтики 
5  

2.6. 
Широке застосування технологій більш чистого виробництва 

та охорони навколишнього природного середовища 
5  

2.7. 
Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних 

технологій, робототехніки 
5  

3. Рівень винаходу (корисної моделі)  

3.1. Вдосконалення прототипу 1  

3.2. Комплексний захист (спосіб та продукт тощо) 5  



 

 

3.3. Принципово новий (за формулою винаходу) 10  

4. Інноваційна привабливість винаходу (корисної моделі)  

4.1. Продаж ліцензії в Україні (за кожну угоду) 10  

4.2. Продаж ліцензії за кордон (за кожну угоду) 5  

4.3. 
Участь винаходу чи продукції, виробленої завдяки його 

впровадженню, в міжнародних виставках (за кожну) 
2  

5. Показники бізнес-плану  

5.1. 

Ступінь розробки технічного рішення  

стадія НДР  

стадія ДКР 

дослідне виробництво 

серійне виробництво 

 

1 

2  

3  

5 

 

5.2. 

Термін, необхідний для впровадження технічного 

рішення 

до 3-х місяців 

6 місяців 

від 1 до 2-х років 

більше 2-х років 

 

 

5  

3  

2  

1 

 

5.3. 

Строк окупності впровадження технічного рішення  

до 3-х місяців  

до 1 року  

до 2-х років  

більше 2-х років 

 

5  

3  

2  

1 

 

6. Економічна привабливість винаходу (корисної моделі)  

6.1. Показник досягнутого результату (К1 х 10) 2-10  

6.2. 
Показник складності технічної задачі, яку вирішує винахід 

(К2 х 10) 
2-12  

6.3. Показник рівня новизни (КЗ х 10) 2-8  

6.4. 
Розрахунковий економічний ефект від впровадження 

винаходу, на кожні 100 тис. грн. 
1  

7. Інші критерії винаходу (корисної моделі): актуальність, глибина і 

оригінальність технічного рішення, нестандартність та комплексність 

підходу, 

експлуатаційна технологічність, значимість 

1-20  

Загальна кількість балів   


