
УЧАСТЬ ДВНЗ ПДАБА 

В ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА 

І ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

11-12 листопада відбулась III Всеукраїнська науково-практична 

конференція: «Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної 

власності в сучасних умовах». Організаторами конференції були: Державна 

наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії 

правових наук України», Науково-дослідний інститут інтелектуальної 

власності Національної академії правових наук України. 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

стала співорганізатором конференції поряд з провідними ЗВО України – 

Національним технічним університетом України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», Інститутом права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Київським університетом права 

Національної академії наук України, Національним університетом 

«Чернігівська політехніка», Ужгородським національним університетом та 

Національною металургійною академією України. 

В конференції взяли активну участь викладачі та студенти 

ДВНЗ ПДАБА:проректор з наукової роботи ДВНЗ ПДАБА д.т.н., проф. 

Данішевський В. В., проректор з навчально-виховної роботи, д.н. з держ. 

управ., проф. Євсєєва Г. П., викладачі: Бабенко В. А., Морозова Є. П., 

Галушко О. В., студенти економічного та архітектурного факультетів. 

У своєму виступі на пленарному засіданні конференції проф. 

Данішевський В. В. відзначив, що: «ДВНЗ ПДАБА протягом кількох останніх 

років має плідну співпрацю з Науково-дослiдним iнститутом iнтелектуальноi 

власностi Нацiональноi академii правових наук України. Підписана між ДВНЗ 

ПДАБА та НДІ ІВ НАПРн України двостороння Угода про співробітництво 

(від 03.07.2018р.) передбачає участь у спільній практичній роботі з НДІ ІВ по 

організації та проведенню наукових конференцій, семінарів, тренінгів, тощо. 



У рамках цієї Угоди Академія бере участь у науково-практичних конференціях 

з інтелектуальної власності, організатором та модератором яких є НДІ ІВ 

Нацiональної академii правових наук України. Участь викладачів, молодих 

вчених та студентів в означених заходах сприяє пропагуванню освіти та 

вихованні правової культури у сфері інтелектуальної власності. Наша 

Академія бачить своїм основним завданням формування компетентностей 

сучасних фахівців, підвищення рівня освіченості у ІР сфері та поваги до 

інтелектуальної власності.  

Тема конференції «Роль і місце інформаційного права і права 

інтелектуальної власності в сучасних умовах» а також тема секційного 

засідання «Інтелектуальна власність в креативних індустріях» дуже актуальна 

для нашої академії, так як серед значного списку креативних індустрій 

України особливе місце займають такі індустрії, як: архітектура та 

урбаністика, IT, реклама та маркетингова діяльність. Фахівців саме з цих 

напрямків готує для ринку праці України наша Академія будівництва та 

архітектури.  

Креативні індустрії, які є поєднанням мистецтва, бізнесу та технологій, 

є стратегічним напрямом підвищення конкурентоспроможності, 

продуктивності, зайнятості та стійкого економічного зростання. Відомо, що у 

2019 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) 

оголосила 2021 рік Міжнародним роком креативної економіки для сталого 

розвитку. Ця номінація стала визнанням зростання ролі креативних індустрії на 

економічний розвиток як розвинених країн, так й країн що розвиваються. 

Відомо також, що програма заходів Міжнародного року креативної економіки 

передбачає проведення низки форумів, конференцій та міжурядових зустрічей, 

які мають привернути увагу до проблем, які стримують розвиток креативних 

індустрій (КІ) та можливостей, які створюють ці сфери. Тому конференція 

стала саме таким заходом, який привертає увагу до креативних індустрій та 

сприяє новим науковим дослідженням цієї важливої проблеми».  



Участь студентів-магістрів у подібних конференціях, які вже сьогодні 

активно використовують набуті на лекціях теоретичні знання у науково-

дослідницькій діяльності, демонструє науковий потенціал Академії та 

демонструє широкий спектр інноваційних технологій і актуальних рішень, 

які запроваджуються професорсько-викладацьким колективом в освітню 

практику з метою якісної підготовки молодих фахівців для нагальних 

потреб суспільства і держави.  

 

Доц. каф. УДІД Бабенко В. А.  


