
КОНФЕРЕНЦІЇ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:  

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ 

08-09 грудня 2021 р. у ДВНЗ ПДАБА відбулася ІІІ науково-практична 

конференція молодих вчених «Інтелектуальна власність в 

Україні:проблеми та перспективи розвитку в інформаційному 

суспільстві». Конференція проходила в режимі онлайн на платформі Офіс 365 

Цього року активними учасниками конференції були студенти 

ІІ магістерського освітньо-професійного рівня факультету ПЦБ, 

економічного, архітектурного, ЦІтаЕ, факультету інформаційних технологій.  

Метою конференції стало обговорення проблем та напрямів розвитку 

інтелектуальної власності в Україні, а також розвитку інтелектуальної 

власності будівельно-архітектурної галузі та розвитку креативних індустрій в 

Україні в контексті права інтелектуальної власності. 

Організаційний комітет конференції очолили проректор з наукової роботи 

ПДАБА, д. т. н., професор Данішевський В. В. - голова оргкомітету та 

проректор з навчальної та виховної роботи ПДАБА, д. н. з держ. упр., 

професор Євсєєва Г. П.– співголова оргкомітету. До оргкомітету також 

увійшли завідувач кафедри УДІД, доцент Баранник Л. Ю. – заступник голови 

оргкомітету, члени оргкомітету: патентний повірений України Авраменко В. 

В., доц. кафедри УДІД Бабенко В. А. та доц. кафедри УДІД Перетокін А. Г.  

Конференцію відкрила співголова оргкомітету конференції, доктор наук з 

державного управління, професор, проректор з навчальної та виховної роботи 

ПДАБА Галина ЄВСЄЄВА, яка звернула увагу учасників на історію 

проведення конференцій з ІВ у ДВНЗ ПДАБА. Подібні конференції 

проводяться у ДВНЗ ПДАБА вже кілька років поспіль та стали вже 

традиційною формою науково-практичного підсумку вивчення теоретичних 

основ права інтелектуальної власності магістрами всіх факультетів. Перша 

конференція на тему:«Інтелектуальна власність в Україні:проблеми та 

перспективи розвитку в інформаційному суспільстві» відбулася у рамках 

«Інтелектуального кампусу» - освітньо-просвітницької платформи, 



організованою завідувачем та викладачами кафедри 29 листопада 2018р. до 

святкування 25 річчя кафедри українознавства. Вже наступного року, 28-29 

листопада 2019 р. у ДВНЗ Придніпровська академія будівництва та 

архітектури відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку 

в інформаційному суспільстві». Співорганізатором конференції виступив 

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, з яким академія має Договір 

про співпрацю. 17 грудня 2020 р. відбулась ІІ науково-практична конференція 

молодих вчених «Інтелектуальна власність в Україні:проблеми та перспективи 

розвитку в інформаційному суспільстві».  

Відкриваючи ІІІ науково-практичну конференцію молодих вчених Галина 

ЄВСЄЄВА нагадала, що академія має значний науковий потенціал, а 

винахідники ПДАБА патентують винаходи надзвичайно важливі, як для 

Придніпровського регіону, так і для інших регіонів України. Галина 

ЄВСЄЄВА також закликала доповідачів – магістрів з різних факультетів 

Академії, при обговоренні актуальних проблем розвитку інтелектуальної 

власності будівельно-архітектурної галузі звертатися й до наукових досягнень, 

практичного досвіду у сфері патентування викладачів Академії, вчених-

винахідників, які своїми науковими доробками та дослідженнями зробили 

значний внесок у розвиток науки, зокрема: доктора технічних наук, 

професора, ректора академії М. В. Савицького, проректора з наукової 

роботи, проф. В. В. Данішевського, професора кафедри будівельних 

машин та обладнання С. В. Шатова, доцента, к.т.н. А. Ф. Шевченко, доц., 

к.т.н. А. Спільника та інших. Тому надзвичайно важливим є поєднання під 

час таких конференцій теорії права інтелектуальної власності з 

практичними досягненнями винахідників будівельної галузі.  

З вітальним словом до учасників конференції звернулася декан 

будівельного факультету, доктор технічних наук, професор, Тетяна 

НІКІФОРОВА, яка з великим задоволенням відзначила, що зазвичай, 

найбільше активних учасників конференції – це студенти будівельного 



факультету, які досліджують найактуальніші проблеми будівельної галузі в 

контексті права інтелектуальної власності. Підтримав учасників конференції і 

декан економічного факультету Павло ФІСУНЕНКО.  

Робота конференції відбувалася в форматі двох секцій. Організатором та 

модератором секцій конференції, які працювали 8 та 9 грудня, була доц. каф. 

УДІД Валентина БАБЕНКО. Усім присутнім було озвучено наукові напрямки 

конференції, за якими учасники готували дослідження важливих проблем ІВ. 

Вже традиційно, на конференції працювала секція, пов’язана з архітектурно-

будівельною специфікою Академії: «Інтелектуальна власність у будівельно-

архітектурній галузі:проблеми та перспективи розвитку». До уваги учасників 

конференції у даній секції було представлено доповіді: 

- Соломенчук Єлізавети, магістрантки гр. ПЦБ-21-3мп. на 

тему:Енергозберігаючі технології в будівництві та розвиток права 

інтелектуальної власності; 

- Даниленко Ігоря, магістранта гр. БМО-21мп. на тему: Реєстрація 

винаходів та корисних моделей в Україні; 

- Толстих Анни, магістрантки гр. ПЦБ-21-3мп. на тему: Об'єкти 

винаходу в будівельній галузі в Україні; 

- Вороніної Маргарити, магістрантки гр. ПЦБ-21-3мп. на тему: 

Реєстрація промислових зразків для будівництва в Україні; 

- Токар Анни, магістрантки гр. ПЦБ-21-3мп. на тему:Характеристика 

об’єктів та суб’єктів архітектурної діяльності згідно Закону України 

«Про архітектурну діяльність»; 

- Петренко Вікторії, Кошелевої Катерини, магістранток гр. ТГПВ-

21мп. на тему:Особливості захисту авторських прав у соціальних 

мережах; 

- Рахманіна Олексія, магістранта гр. ПЦБ-21-1мп. на 

тему:Архітектурні твори, як об’єкти авторського права;  
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- Качалки Руслани, Матвієвської Катерини, магістранток гр. ГІЗ-21-

мп на тему:Геодезичні прилади та їх застосування для 

землеупорядкування як об`єкти права інтелектуальної власності; 

- Ковальчук Марії, магістрантки гр. ГІЗ-21мп. на тему: «Порушення 

авторського права на твори архітектури; 

- Гавриленко Віталія, магістранта гр. ПЦБ-21-2мп. на 

тему:Міжнародна класифікація промислових зразків. Локарнська 

класифікація;  

Майже всі доповідачі досягли важливої навчальної та наукової мети, 

яку ставили організатори конференції:поєднання теорії права 

інтелектуальної власності з практичними досягненнями винахідників 

будівельної галузі. У своїх доповідях магістри згадували своїх викладачів, 

вчених-винахідників, які своїми науковими доробками та дослідженнями 

зробили значний внесок у розвиток науки. Зокрема, магістр гр. БМО-21мп. 

Даниленко Ігор, який сам є співавтором кількох патентів представив їх, як 

приклад об’єктів права промислової інтелектуальної власності та назвав 

своїх наукових керівників, вчителів та співавторів – доктора технічних 

наук, професора, ректора академії М. В. Савицького, професора кафедри 

будівельних машин та обладнання С. В. Шатова. Наведені у презентації 

магістра патенти стали конкретними прикладами того, що винахідники 

ПДАБА патентують винаходи надзвичайно важливі, як для 

Придніпровського регіону, так і для інших регіонів України, що підтвердив 

патентний повірений України Валерій Авраменко, який з долучився до 

дискусії та запропонував магістрам звертатися за консультаціями щодо всіх 

питань, пов’язаних з оформленням прав на ОПІВ. 

Цього року на конференції також працювала секція «Розвиток 

креативних індустрій в контексті права інтелектуальної власності», яку було 

долучено організаторами конференції у зв’язку з оголошенням Генеральною 

Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй (ООН) 2021 року Міжнародним 

роком креативної економіки для сталого розвитку. Актуальна тематика цієї 



секції викликала зацікавленість та науковий інтерес не тільки студентів та молодих 

вчених економічного факультету, але й магістрів інших факультетів Академії. 

Зокрема, у рамках цієї секції магістрами було підготовлено доповіді: 

- Швець Тетяна, магістрантка гр. ФІН-21-мп.:Дизайн, як ключова 

складова креативних індустрій; 

- Суворова Олена, магістрантка гр. АРХ-20-2мн.:Реклама, як важливий 

сектор креативних індустрій 

- Гаращенко Владислава, магістрантка гр. МАГ-21-мп.:Роль індустрії 

моди у формуванні креативного капіталу та розвитку креативних 

індустрій; 

- Муха Анастасія, магістрантка гр. ПЦБ- 21-мп.:Нематеріальна 

спадщина України в контексті права інтелектуальної власності: 

авторське право на рецепт; 

- Товстоног Ольга, магістрантка гр. МЕБ-21-мп.: Розвиток креативної 

економіки та креативних індустрій в інформаційному суспільстві; 

- Зюзя Андрій, здобувач Phd:Вплив інтелектуального підприємництва на 

розвиток креативних індустрій в умовах глобалізації економіки; 

- Пилипенко Наталія, магістрантка гр. ФІН-21мп.:Тенденції розвитку 

креативних індустрій в Україні та світі; 

- Денис Авдеєнко, студент гр. ГІЗ-18:Міжнародне співробітництво в 

сфері інтелектуальної власності 

- Катерина Бєлєва, студентка гр. ГІЗ-18:Адміністративна та кримінальна 

відповідальність за порушення авторських прав;  

Підводячи підсумки, модератор Валентина БАБЕНКО повідомила 

присутнім що у цьому році наша академія, у тому числі присутні доповідачі, 

брали участь у III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Роль 

і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в 

сучасних умовах» 11-12 листопада 2021 р. та її секційного засідання 

«Інтелектуальна власність в креативних індустріях». Доповіді магістрів 



Швець Тетяни та Суворової Олени (у співавторстві з Бабенко В. А.) вже 

опубліковано у збірнику матеріалів конференції. 

 

Доц. каф. УДІД Бабенко В. А.  

 


