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109 студентів із 35 вузів України приймав НТУ «ХПІ» 10–13 квітня. Вони приїхали з 16 міст –
Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва, Краматорська, Кременчука, Луцька, Львова,
Маріуполя, Одеси, Полтави, Слов’янська, Сум, Хмельницького, Черкас, щоб взяти участь у II
турі Всеукраїнської студентської олімпіади з інтелектуальної власності.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України він проводився на базі кафедри
менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин
навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу нашого
університету. Для учасників олімпіади 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»). Тут же відбулася творча зустріч з письменником Григорієм
Костянтиновичем Дорожком (радник директора Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності НАПрН України) з презентацією його творів.
Переможцями ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з інтелектуальної власності
стали:
1 місце – Сергій Кривенко (Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ
«ОЮА»), Тетяна Проценко (Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут»).
2 місце – Катерина Гайдай (Київський національний університет ім. Т. Шевченка), Катерина
Крачун (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ»), Катерина
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Ляш (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»), Юлія
Невмержицька (Сумський державний університет), Марія Дубовик (Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
3 місце – Аліна Третяк (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького),
Ірина Дубницька (Українська інженерно-педагогічна академія), Віталія Левицька
(Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського), Михайло
Варфоломєєв (Національна металургійна академія України).
Учасники олімпіади, які показали високий рівень знань та креативність мислення, отримали
грамоти від Харківської обласної ради спілки винахідників і раціоналізаторів. Це Владислав
Бондаренко (Національний університет біоресурсів і природокористування України),
Катерина Крачун (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ»),
Олена Гнатченко (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури), Роман
Терець (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»), Павло Боднарук
(Запорізький національний університет), Катерина Болотна (Харківський національний
економічний університет імені Семена Кузнеця).
Відзначимо студентів Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут» Тетяну Проценко та Катерину Ляш, 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 здобутої ними освіти в НТУ «ХПІ» завдяки професіоналізму професорсько-
викладацького складу.
Ґрунтовна підготовка студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з інтелектуальної
власності вже стала традицією для співробітників нашої кафедри.
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