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Згідно з наказом МОН України 27–30 березня в Національному технічному університеті
«ХПІ» на базі кафедри організації виробництва і управління персоналом навчально-
наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу відбувся II тур
Всеукраїнської студентської олімпіади з інтелектуальної власності.
У ньому взяли участь 109 студентів із 17 міст. Це Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ,
Ірпінь, Київ, Краматорськ, Кременчук, Луцьк, Львів, Маріуполь, Одеса, Слов’янськ, Суми,
Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці – всього з 39 ВНЗ України.
У Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка (відділ науково-
інформаційного забезпечення інноваційних процесів) було організовано Школу-семінар
«Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні» за участю провідних фахівців:
Євгена Степановича Стогнія (патентознавець, патентний повірений України, член
Координаційної ради з питань захисту прав інтелектуальної власності при Департаменті
науки і освіти Харківської облдержадміністрації), Лариси Борисівни Пижової (заступник
голови Товариства винахідників і раціоналізаторів України, директор ТОВ «Константа»).
Відбулася також творча зустріч та презентація творів письменника Григорія Дорожка (радник
директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України).
Переможцями ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Інтелектуальна
власність» стали Анастасія Безугла, Національна металургійна академія України, Дніпро – І
місце; Анастасія Дробишева, НТУ «ХПІ» – ІІ місце; Ксенія Алєксєєва, Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси – ІІІ місце.
З дисципліни «Інтелектуальна власність» переможцями Всеукраїнської студентської
олімпіади визнані Альона Кашара, НТУ «ХПІ» – І місце. Юлія Слоква, ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Дніпро; Юлія Постельник,
Українська інженерно-педагогічна академія, Харків; Анастасія Москаленко, ДВНЗ
«Національний гірничий університет», Дніпро – ІІ місце. Наталія Луценко, Харківський
національний університет будівництва та архітектури; Катерина Нємикіна, Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського; Марина Вискірка, Харківський
національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Альона Удовікова, Харківський
національний університет внутрішніх справ – ІІІ місце.
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Студенти – учасники олімпіади, які показали високий рівень знань та креативність мислення,
отримали грамоти від Харківської обласної ради спілки винахідників і раціоналізаторів.
Це Дмитро Альбовский, Українська інженерно-педагогічна академія, Харків; Анастасія
Бобер, Національний технічний університет України «КПІ» імені Ігоря Сікорського, Київ;
Олена Коваль, Сумський державний університет; Катерина Крачун, Національний
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ», Харків; Катерина Маковська,
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Мєхінті
Пилип Оладеле Амос, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Маріуполь;
Андрій Попаденко, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Краматорськ;
Альона Романчик, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
Наталія Свіщова, НТУ «ХПІ».
Грамотами оргкомітету за високий рівень підготовки були нагороджені студенти наступних
ВНЗ: Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Харківського
національного університету будівництва та архітектури; Запорізького національного
технічного університету; Харківського національного університету внутрішніх справ;
Запорізького національного університету; ДВНЗ «Національний гірничий університет»,
Дніпро; Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; Національної
металургійної академії України (Дніпро).
Серед учасників відзначимо наступних студентів нашого університету: Анастасію
Дробишеву, Альону Кашару, Марка Юра, Наталію Свіщову (поза конкурсом), Ігоря Силку
(поза конкурсом), які показали високі інтелектуальні здібності.
Щиро вітаємо наших переможців, пишаємося їхніми здобутками, бажаємо їм творчої наснаги
та подальших перемог, які стануть неодмінним результатом навчання та високого рівня
освіти, здобутої в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний
інститут» завдяки професіоналізму професорсько-викладацького складу.
Ґрунтовна підготовка студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з інтелектуальної
власності вже стала традицією для співробітників кафедри організації виробництва та
управління персоналом навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і
міжнародного бізнесу.
Петро Перерва, заступник голови оргкомітету, д. е. н., професор; Марія Маслак, секретар
оргкомітету, к. е. н.


