
 

Визначено переможців 

 Всеукраїнського конкурсу «Винахід року-2012» 

 
Завершився Всеукраїнський конкурс "Винахід року-2012". Конкурс проводиться 

щороку 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 винахідників і 

найперспективніших розробок та 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 для індивідуальних винахідників. Функції Оргкомітету конкурсу покладено на 

Філію "Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг" Державного 

підприємства "Український інститут промислової власності"  – саме Оргкомітет виконує 

науково-методичне та організаційне забезпечення Конкурсу. 

 
Комплекс винаходів Інституту кібернетики НАН України посів третє місце у 
Всеукраїнському конкурсі "Винахід року-2012": 
 
"Спосіб визначення проміжного стану об'єкта"  
(патент на винахід № 98836);  
 
"Спосіб діагностики стану об'єкта із визначенням проміжного стану"  
(патент на винахід № 98838); 

винахідники: Будник Микола Миколайович, Закорчений Олександр Володимирович;  
патентовласники: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Будник Микола 
Миколайович, Закорчений Олександр Володимирович. 

Кращим у 2012 році став винахід за патентом № 98076 "Застосування 

немодифікованих фулеренів С60 як протипухлинних агентів у терапії злоякісних 

новоутворень", створений у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка. Друге місце посів комплекс винаходів, розроблених у Дніпропетровському 

національному університеті ім.Олеся Гончара, за патентами № 88128 ("Пілон-

синхронізатор Дроня"), № 98106 ("Пристрій для рятування частини літального апарата, 

що відокремлюється, та спосіб його використання"), № 98111 ("Спосіб рятування 

літального апарата"). 

Окрім того, визначені володарі першості в тринадцяти регіональних та в 

дев’яти  галузевих категоріях.  

 

 



 

У регіональних категоріях:  

"Кращий винахід – 2012 у Донецькій області" – "Пристрій керування об'єктом"  

(патент на винахід № 96197);  

винахідник – Мащенко Сергій Валерійович;  

патентовласник – Інститут проблем штучного інтелекту НАН України. 

 "Кращий винахід – 2012 у Миколаївській області" – "Пристрій електроживлення 

установки для спікання порошкових матеріалів електричним струмом"  

(патент на винахід № 97908);  

винахідники: Литвинов Віталій Валерійович, Сизоненко Ольга Михайлівна, Райченко 

Олександр Іванович, Конотоп Сергій Вікторович, Хвощан Олег Вільямович;  

патентовласник – Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України. 

"Кращий винахід – 2012 у Харківській області" – "Спосіб вирощування монокристалів 
на основі йодиду натрію та йодиду цезію"  
(патент на винахід № 93840);  
винахідники: Васецький Сергій Іванович, Заславський Борис Григорович, Колесніков 
Олександр Володимирович, Тимошенко Микола Михайлович;  
патентовласник – Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України. 

  

У галузевих категоріях: 

"Кращий винахід – 2012 у галузі інформаційних та комунікаційних технологій" – 
комплекс винаходу та корисної моделі:  
 
"Двоканальний сквід-магнітометр зі змінною базою"  
(патент на винахід № 90153);  
винахідники: Мінов Юрій Дмитрович, Будник Микола Миколайович, Закорчений 
Олександр Володимирович;  
патентовласники: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Мінов Юрій 
Дмитрович, Будник Микола Миколайович, Закорчений Олександр Володимирович;  
 
"Спосіб калібрування багатоканального сквід-магнітометра"  
(патент на корисну модель № 65098);  
винахідники: Закорчений Олександр Володимирович, Будник Микола Миколайович, 
Будник Віталій Миколайович;  
патентовласники: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Закорчений 
Олександр Володимирович, Будник Микола Миколайович, Будник Віталій Миколайович. 

"Кращий винахід – 2012 у галузі нових речовин і матеріалів" – „Пластичне мастило"  
(патент на винахід № 99227);  
винахідники: Борисенко Лариса Іванівна, Мніщенко Галина Григорівна, Борисенко 
Микола Васильович, Картель Микола Тимофійович, Железний Леонід Віталійович, 
Любінін Йосип Абрамович;  
патентовласник – Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
"Кращий винахід – 2012 у галузі технологій агропромислового комплексу" – комплекс 
винаходу та корисної моделі:  
 
"Сенсор хлорофілу"  
(патент на винахід № 94814);  
винахідники: Артеменко Дмитро Михайлович, Войтович Ігор Данилович, Китаєв Олег 
Ігорович, Клочан Петро Степанович, Колеснік Юрій Степанович, Романов Володимир 
Олександрович, Федак Володимир Семенович, Шпильовий Павло Борисович;  
патентовласник – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 
 
"Пристрій визначення стану нативного хлорофілу"  
(патент на корисну модель № 68212);  
винахідники: Романов Володимир Олександрович, Артеменко Дмитро Михайлович, 
Брайко Юрій Олексійович, Імамутдінова Роза Гільмутдіновна;  
патентовласник – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.  
 
"Кращий винахід – 2012 у галузі медицини і фармацевтики" – "Спосіб оцінки ступеня 
анормальності електричних процесів у шлуночках серця"  
(патент на винахід № 90701);  
винахідники: Чайковський Ілля Анатолійович, Будник Микола Миколайович, Васецький 
Юрій Макарович, Наджафіан Мохаммад Алі;  
патентовласники: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем НАН України та МОН України, Чайковський Ілля Анатолійович, Будник Микола 
Миколайович. 

 

З повним переліком переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід року-2012» 

можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної служби інтелектуальної 

власності. 

Як повідомляє прес-служба Державної служби інтелектуальної власності, 

урочиста церемонія нагородження відбудеться 22 квітня в ході урочистостей з нагоди 

святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності. 

 

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України 

http://sips.gov.ua/ua/nakaz_300-H
http://sips.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=2170

