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Студентську весну економісти-політехніки зустрічали другим етапом Всеукраїнської
олімпіади з інтелектуальної власності, яку 23–24 квітня 2015 року провели в НТУ «ХПІ», на
базі кафедр «Організація виробництва та управління персоналом» (зав. кафедри професор
А. Д. Матросов) економічного факультету (декан професор П. Г. Перерва) та «Інформатика
та інтелектуальна власність» (зав. кафедри професор М. М. Солощук) відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України №1506 від 23. 12. 2014 р.
Учасники олімпіади отримали привітання від заступника голови Товариства винахідників і
раціоналізаторів України Л. Б. Пижової, яка побажала усім «натхнення, невичерпної енергії,
віри у власні сили і інтелектуальний потенціал».
Змагання відбувалось у двох групах: для профільних вузів, де є підготовка за фахом
«Інтелектуальна власність», та інших вищих навчальних закладів України.
В олімпіаді взяли участь 122 студенти з 32 вищих навчальних закладів України, серед яких:
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Приазовський технічний
університет, Київська політехніка, Сумський державний університет, Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського, Черкаський національний
університет ім. Б. Хмельницького, Українська інженерно-педагогічна академія та інші.
Як зазначив Голова журі професор Г. К. Дорожко, всі учасники продемонстрували
надзвичайно високий рівень знань.
Переможцями зі спеціальності стали: 1 місце – Аліна Писарюк, Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка; 2 місце – Інеса Кантемир, Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут» та Тетяна Жук, Черкаський національний
університет ім. Б.-Хмельницького; 3-є – Сергій Клочко, Сумський Державний університет та
Ірина Кравченко, Українська інженерно-педагогічна академія.
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Переможцями з дисципліни стали: 1 місце – Анастасія Шевченко, Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»; 2-е – Павло Єременко, ДВНЗ
«Запорізький національний університет», Юлія Задорожня, Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова та Вікторія Верещагіна, Харківський
національний університет внутрішніх справ; 3-є – Катерина Яценко, Полтавський
національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Юлія Волкова, Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського та Христина Яцишин, Львівський
національний аграрний університет.
Певною «родзинкою» заходу стало проведення 23 квітня у Відділі науково-інформаційного
забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г.
Короленка школи-семінару «Актуальні питання і перспективи розвитку інтелектуальної
власності в Україні».
Патентний повірений України, випускник НТУ «ХПІ» Є. С. Стогній провів інтерактивну міні-
лекцію «Затребуваність інтелектуальної власності у виробничій сфері: виклики та
перспективи», директор навчального центру «Ландау Центр» Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна В. В. Круглова зробила доповідь-презентацію на тему
«Ландау Центр»: сприймаємо науку по-новому».
Голова журі професор Г. К. Дорожко відзначив високий рівень підготовки студентів, їх
цілеспрямованість та наполегливість, вручив переможцям дипломи, сертифікати та цінні
подарунки.
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