
ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс на здобуття Премії ім. д-ра Еміла Бенатова 

для винахідників з-поміж студентів та аспірантів 

НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» 

 

1. Загальні засади 

Премія для винахідників з-поміж студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря 

Сікорського присвячена пам’яті д-ра Еміла Бенатова (1950–2017), 

болгарського та європейського патентного повіреного, одного з фундаторів 

сучасної системи захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в 

Республіці Болгарія, який у 1982 році захистив у стінах Київської 

Політехніки свою дисертацію.  

Премія вручається під егідою українського офісу Патентного бюро «Др. 

Еміл Бенатов та Партнери» з метою популяризації винахідницької та 

інноваційної діяльності серед студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. 

Розмір Премії та порядок її вручення встановлюються Патентним бюро 

«Др. Еміл Бенатов та Партнери» за погодженням з адміністрацією НТУУ 

«КПІ ім. Ігоря Сікорського». 

 

2. Умови одержання премії 

2.1. Премія вручається на конкурсних засадах індивідуальним здобувачам 

або творчім колективам здобувачів. 

2.2. У конкурсному відборі можуть брати участь здобувачі, які 

відповідають принаймні одній з перелічених вимог: 

- є авторами (винахідниками) патентів на винаходи, що охороняються 

чинними охоронними документами України та інших держав; 

- є авторами (винахідниками) патентів на корисні моделі, що 

охороняються чинними охоронними документами України та інших держав, 

за умови наявності висновку про відповідність заявленого технічного 

рішення критеріям патентоспроможності; 

- є авторами (винахідниками) РСТ-заявок, що отримали позитивний 

висновок Міжнародного пошукового органу; 

- є переможцями конкурсу стартапів Sicorsky Challenge; 

- є переможцями конкурсів Intel-techno та Intel-eco, які продовжують свої 

дослідження на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

2.3. Серед здобувачів, які представляють на конкурс патенти на винаходи 

та/або корисні моделі, перевага надається одноосібним винахідникам або 

учасникам творчих колективів – студентам або аспірантам КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (у випадку змішаного творчого колективу, на премію можуть 

претендували лише студенти або аспіранти КПІ ім. Ігоря Сікорського). 

2.4. На здобуття премії може бути представлено кілька патентів/проектів, 

що об’єднані функціонально та спрямовані на досягнення єдиної мети. 

2.5. Патенти/проекти, автори яких отримали премії або спеціальні відзнаки 

у конкурсних відборах минулих років, до розгляду не приймаються. 



2.6. До конкурсного відбору не допускаються: 

- незапатентовані в Україні технічні рішення, крім проектів, зазначених у 

п. 2.2; 

- патенти, що на дату оголошення конкурсного відбору втратили чинність; 

 - патенти, що були видані раніше, ніж за рік до дати оголошення 

конкурсного відбору в поточному році; 

2.7. Для участі у конкурсі учасники подають такі матеріали: 

- заяву-анкету учасника конкурсного відбору, оформлену за встановленим 

зразком (Додаток 1); 

- відгук підрозділу КПІ ім. Ігоря Сікорського, де навчається здобувач, із 

зазначенням внеску здобувача в розробку проекту та/або технічного рішення, 

захищеного патентом на винахід/корисну модель, із зазначенням технічного 

результату, на досягнення якого спрямовано вказаний проект та / або 

технічне рішення; 

- висновок про відповідність заявленого технічного рішення критеріям 

патентоспроможності для патентів на корисні моделі, складений ДП 

«Укрпатент» або незалежним експертом; 

- переможці конкурсу стартапів Sicorsky Challenge та конкурсів Intel-

techno та Intel-eco повинні представити пояснювальні записки до своїх 

проектів та копії дипломів переможців. 

2.8. Додатково здобувачі можуть представити конкурсній комісії такі 

матеріали: 

- копії ліцензійних договорів (без зазначення конфіденційної інформації 

сторін); 

- документи (акти, протоколи тощо), що підтверджують ступінь готовності 

технічного рішення до впровадження (дослідне, серійне виробництво); 

- документи, що підтверджують участь у міжнародних виставках, 

конкурсах тощо. 

2.9. Заява-анкета складаються українською мовою. 

2.10. У 2018 р. прийом конкурсних матеріалів розпочинається 1 квітня та 

завершується 15 травня поточного року, вручення Премії відбуватиметься 15 

червня 2018 р. Конкурсні матеріали учасники надсилають за допомогою 

електронних форм, розміщених на сайті www.benatov.biz.  

2.11. Конкурсна комісія під час розгляду наданих матеріалів має право 

звернутися до учасників конкурсу із запитами з метою отримання додаткової 

інформації. 

 

3. Порядок проведення Конкурсу 

3.1. Організаційно-технічне забезпечення конкурсу та загальна 

координація робіт з його проведення покладається на Оргкомітет, до складу 

якого входять представники Патентного бюро «Др. Еміл Бенатов та 

Партнери», співробітники і представники студентських громадських 

організацій КПІ ім. Ігоря Сікорського (за згодою).  

3.2. Оцінку представлених заявок здійснює конкурсна комісія, що 

складається з представників Патентного бюро «Др. Еміл Бенатов та 

http://www.benatov.biz/


Партнери», співробітників і представників студентських громадських 

організацій КПІ ім. Ігоря Сікорського (за згодою) і представників ДП 

«Укрпатент» (за згодою). 

 

4. Процедура аналізу та оцінки конкурсних робіт 

4.1. Заявки аналізують і оцінюють у три тури. 

Перший тур – перевірка комплектності поданих на конкурс матеріалів та 

їх відповідності вимогам цього Положення за формальними ознаками.  

Другий тур – фахове оцінювання конкурсних робіт відповідно до 

встановлених цим Положенням критеріїв, наведених у табл. «Критерії 

оцінки» (Додаток 2).  

Третій тур – аналіз номінованих робіт та визначення переможців. 

Рішення Конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів і 

затверджується керівником українського офісу Патентного бюро «Др. Еміл 

Бенатов та Партнери». Вказане рішення є остаточним і не підлягає перегляду. 

 

5. Нагородження переможців 

5.1. Зазвичай за підсумками конкурсного відбору призначається одна 

премія. Рішенням Конкурсної Комісії вказана премія може бути розділена на 

кілька частин для відзначення кількох лауреатів або взагалі не вручатися. 

Лауреат (лауреати) премії отримують пам’ятні дипломи. 

5.2. Вирішення усіх питань, пов’язаних із оподаткуванням одержаних 

коштів, покладається на лауреата (лауреатів) премії.  

 

6. Публікація відомостей про результати конкурсного відбору 

Кожному учаснику повідомляють про результати його участі у конкурсі за 

електронною адресою, наданою в комплекті конкурсних матеріалів. 

Інформація про результати конкурсу публікується на сайтах КПІ ім. Ігоря 

Сікорського та Патентного бюро «Др. Еміл Бенатов та Партнери». 


