
Інноваційна свідомість молоді – запорука повоєнної відбудови 

країни 

07 грудня 2022 р., відбулася вже традиційна, IV науково-практична 

конференція молодих вчених ДВНЗ ПДАБА:«Інтелектуальна власність в 

Україні:проблеми та перспективи розвитку в інформаційному 

суспільстві». Конференція проводилась, згідно плану роботи наукового 

гуртка «Інтелектуальний хакатон», в режимі онлайн на платформі Офіс 

365. Цьогорічна конференція об’єднала студентів, як бакалаврського 

освітньо-професійного рівня, так і ІІ магістерського освітньо-професійного 

рівня факультетів ЦІтаЕ, ПЦБ, економічного, архітектурного та факультету 

інформаційних технологій.  

Метою конференції стало обговорення проблем та напрямів р озвитку 

інтелектуальної власності в Україні в умовах військової агресії та в контексті 

національної безпеки, напрямків розвитку та практичного використання 

об’єктів права інтелектуальної власності у будівельно-архітектурній галузі 

для повоєнної відбудови України.  

Організаційний комітет конференції очолили голова оргкомітету, 

проректор з наукової роботи ПДАБА, д. т. н., професор Данішевський В. В . 

та співголова оргкомітету, проректор з навчальної та виховної роботи 

ПДАБА, д. н. з держ. упр., професор  Євсєєва Г. П. До оргкомітету також 

увійшли: завідувач кафедри УДІД, доцент Баранник О. Ю. – заступник 

голови оргкомітету та члени оргкомітету – патентний повірений України 

Авраменко В. В., доц. кафедри УДІД Бабенко В. А., доц. кафедри УДІД 

Перетокін А. Г.  

Конференцію відкрив голова оргкомітету конференції, доктор технічних 

наук, професор, проректор з з наукової роботи ПДАБА Данішевський В. В .,  

який звернув увагу учасників на історію проведення конференцій з ІВ у 

ДВНЗ ПДАБА. Подібні конференції проводяться у ДВНЗ ПДАБА вже кілька 

років поспіль та є традиційними.   Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ відзначив 

міждисциплінарний характер подібних конференцій, нагадав пр исутнім пр о 



значний науковий потенціал Академії, потужну команду винахідників 

ПДАБА, що патентують винаходи, надзвичайно потрібні Україні, як для 

Перемоги під час повномасштабної війни, так і для повоєнної відбудови 

країни. Тому, подібні конференції – це поєднання теорії права 

інтелектуальної власності з практичними досягненнями винахідників 

будівельної галузі. 

До учасників конференції звернувся декан факультету ЦІТАЕ к.т.н., доц. 

Анатолій ПЕТРЕНКО та відзначив особливу активність та участь в 

конференції студентів бакалаврів та магістрів факультету, які вже сьогодні є 

носіями інноваційної свідомості та у майбутньому стануть справжніми 

фахівцями своєї справи, які так необхідні державі. З вітальним словом до 

учасників конференції звернулася деканка будівельного факультету, доктор 

технічних наук, професор, Тетяна НІКІФОРОВА, яка з великим 

задоволенням відзначила серед учасників і студентів будівельного 

факультету та дослідження ними найактуальніших проблем будівельної 

галузі в контексті права інтелектуальної власності. В роботі конференції взяв 

участь і декан економічного факультету Павло ФІСУНЕНКО.  

Роботу конференції організовувала та модерувала керівниця наукового 

гуртка «Інтелектуальний хакатон»,  кандидатка історичних наук, доцентка 

кафедри УДІД Валентина БАБЕНКО. Робота відбувалася в форматі двох 

секцій.   В секції «Інтелектуальна власність у будівельно-архітектурній 

галузі:проблеми та перспективи розвитку» бакалаврами та магістрами 

було представлено доповіді: 

- Охорона та захист інтелектуальної власності. Сутнісна характеристика 

понять – Савельєв Валентин, гр. ГІЗ-19; 

- Твори архітектури та містобудування:особливості охорони та захисту в 

контексті кодифікації права інтелектуальної власності – Соколенко 

Анастасія, гр. МКГ-22мн.; 

- Охорона та збереження архітектурної спадщини в контексті права 

інтелектуальної власності – Борцова Ірина, гр. АРХ-21-2мн.; 



- Раціоналізаторська пропозиція, як об’єкт права інтелектуальної 

власності. Історія та практика застосування в будівництві – Ведькал 

Ксенія, гр. ПЦБ-22-4мп.; 

- Бренди будівельних кампаній в контексті кодифікації законодавства у 

сфері права інтелектуальної власності – Сизько Вікторія, гр. АРХ-21-

2мн; 

- Реєстрація винаходів та корисних моделей в Україні – Кравченко 

Анна, гр. ПЦБ-22-2мн; 

- Запровадження новітніх матеріалів та технологій в будівництві, як 

об’єктів права інтелектуальної власності – Апанасенко Анастасія, гр.  

АРХ-21-2мн; 

- Картографічні твори у землеупорядкуванні і кадастрі, як об’єкти 

авторського права – Антоненкова Анастасія, гр. ГІЗ-19; 

Не менш цікавими для присутніх та актуальними для практичного 

використання, були доповіді представлені на другу секцію конференції 

«Охорона та захист інтелектуальної власності в контексті 

національної безпеки України в умовах військової агресії»:  

- Концепції інформаційного суспільства та інтелектуальної економіки –  

Степанцова Олександра, гр. ГІЗ-19; 

- Поняття об’єкта авторського права – Романюк Христина, гр. ГІЗ-19; 

- Теорія постіндустріального суспільства Д. Бєлла – Семенюк 

Катерина, гр. ГІЗ-19; 

- Джерела законодавства про інтелектуальну власність – Бондаренко 

Віталій, гр. ПЦБ-22-мн.; 

- Автомобільні торгові марки Швеції – Сороколіт Андрій, гр. АТ-22мп; 

- Система цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності в 

Україні та світі – Мороз Дар’я, гр. ПРмен-22-мп; 

- Тенденції розвитку креативних індустрій в Україні та світі – Лущан 

Андрій, гр. ПУА-22мп.; 

- Історія охорони комерційної таємниці – Семенюк Катерина, гр. ГІЗ-

19; 

- Історія охорони наукових відкриттів – Степанцова Олександра, гр. 

ГІЗ-19; 

- Архітектура, як сектор креативних індустрій:проблеми та пер спективи 

розвитку – Тимофеєв Володимир, гр.ПМен – 22мп; 



Тези доповідей та презентаційні матеріали учасників були виконані 

на достатньо високому науковому рівні, з дотриманням права 

інтелектуальної власності, стали підтвердженням  досягнення  важливої 

навчальної та наукової мети, яку ставили організатори 

конференції:поєднання теорії права інтелектуальної власності з 

практичними досягненнями винахідників будівельної галузі.   

Підводячи підсумки, модератор Валентина БАБЕНКО повідомила 

присутнім, що у цьому році члени наукового гуртка «Інтелектуальний 

хакатон» взяли участь від нашої Академії у двох Всеукраїнських 

конференціх з інтелектуальної власності. Зокрема, магістрантка гр . АРХ-21-

2мн Ірина Борцова у співавторстві з доц. Бабенко В. А. взяли участь у X 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів 

з проблем інтелектуальної власності: «Законодавство України у сфері 

інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, 

європейські та міжнародні виміри», яка відбулася 30.09.2022, (м.Київ) 

(тези опубліковано у збірнику матеріалів конференції); Декілька магістрантів 

з різних факультетів Академії (Мороз Дар’я, гр. ПРмен-22-мп; Сизько 

Вікторія, гр. АРХ-21-2мн;) під науковим керівництвом та у співавторстві з 

Бабенко В. А. не тільки подали свої наукові дослідження, але й взяли 

безпосередню участь у конференції та виступили з доповіддю (Соколенко 

Анастасія, гр. МКГ-22мн)  на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Інкорпорація та кодифікація законодавства як складова 

стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні» , яка 

відбулася 18 листопада 2022 (м. Київ). Ці наукові здобутки та досягнення 

можна вважати своєрідним внеском, як магістрантів, так і їх наукового 

керівника, у розвиток студентської науки, як важливої складової розвитку 

інтелектуального капіталу ДВНЗ ПДАБА.   

Проведення щорічної конференції з інтелектуальної власності є 

своєрідним науково-практичним підсумком вивчення теоретичних основ 

права інтелектуальної власності магістрами всіх факультетів.  Участь 



викладачів, молодих вчених та студентів в означених заходах сприяє 

пропагуванню освіти та вихованні правової культури у сфері інтелектуальної 

власності, підвищенню рівня освіченості у ІР сфері та поваги до 

інтелектуальної власності, як одного з основних завдань ДВНЗ ПДАБА пр и  

формуванні компетентностей сучасних фахівців.  

Студентські науково-практичні конференції яскраво демонструють, 

що навіть в умовах війни професорсько-викладацький колектив Академії 

запроваджує в освітню практику широкий спектр інноваційних освітніх 

технологій і актуальних рішень з метою якісної підготовки молодих 

фахівців для нагальних потреб суспільства, для відбудови повоєнної 

України зазначила на завершення завідувачка кафедри УДІД доц. 

Баранник О. Ю., заступник голови оргкомітету конференції.   

 

 

Матеріал підготувала:керівниця наукового гуртка «Інтелектуальний 

хакатон», доц. каф. УДІД Валентина БАБЕНКО  

 


