
 

  

 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

 

 

 

З А П Р О Ш Е Н Н Я 
до участі у 2‐му турі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з 
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Харків, НТУ "ХПІ" 

27‐30 березня 2018 року 



ВСЕУКРАЇНСЬКА 
СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА 

 

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  №  1572  від  06.12.2017  р 
Національний  технічний  університет  «Харківський  політехнічний  інститут»  призначений  базовим 
вищим навчальним закладом для проведення ‐го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності «Інтелектуальна власність», що відбудеться з 27.03 по 30.03.2018 року. 
 

Методичні вказівки щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 
з «Інтелектуальної власності» 

 ‐  й  етап  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  зі  спеціальності  «Інтелектуальна  власність» 
проводиться в два тури: 

I‐й  тур  олімпіади  –  теоретичний.  Учасникам  пропонуються  три  запитання:  одне  запитання  з 
права  ІВ,  друге  запитання  –  з  маркетингу  та  комерціалізації  об’єктів  ІВ;  третє  запитання  –  з 
економіки,  організаційних  засад  управління  ІВ  та  творчо‐креативної  діяльності  підприємств  та 
організацій по створенню об’єктів ІВ.  Форма проведення першого туру – письмова робота. 

ІІ‐й  тур олімпіади –  практичний.  Учасникам пропонуються  сорок практичних  запитань  за  всіма 
напрямками,  що  пов’язані  з  економікою,  менеджментом,  маркетингом,  правовою  охороною  та 
правовим захистом ІВ. Форма проведення другого туру – тестування. 

Виконання  завдань  оцінюються  за  бальною  системою.  Максимальна  кількість  ‐  100  балів  (за 
I тур – 60 балів; за ІI тур ‐ 40 балів ). 

Завдання  Ι‐го  туру складається з  трьох питань. Вірна письмова відповідь оцінюється у 20  балів 
кожна. При оцінюванні відповідей враховується їх аргументованість, логічність та повнота. 

У  завданнях  IΙ‐го  туру  наведено 40    тестових  завдань. Кожне запитання   має    три  варіантами 
відповідей. Правильна відповідь буде оцінюватись у 1 бал. 

Загальний підсумок підводиться за сумарною кількістю балів обох турів. 

Якщо учасники одержали рівну кількість балів,  з ними проводиться співбесіда для визначення 
переможців. 

Кожна  робота  кодується.  Оцінку  студентських  робіт  проводить  журі  за  певною  системою 
критеріїв. 

Основні теми інтелектуальної власності, за якими складено завдання обох турів олімпіади: 
‐ право інтелектуальної власності; 
‐ маркетинг інтелектуальної власності; 
‐ економіка та управління інтелектуальною власністю; 
‐ міжнародні відносини в сфері інтелектуальної власності. 

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ: 

27 березня 2018 р. (Навчальний корпус 1 (У1), 4‐й поверх, ауд. 404 (Бюро розвитку 
підприємництва економічного факультету); 

1200 – 2100 ‐ реєстрація учасників, поселення до гуртожитків НТУ «ХПІ» та готелів м. Харків. 

28 березня 2018 р. (Ректорський корпус (ГК), 2‐й поверх, ауд.12 (Зал засідань вченої ради 
університету); 

900 ‐ 1045 – реєстрація учасників, поселення до гуртожитків НТУ «ХПІ» та готелів м. Харків; 
945 ‐ 1045 – екскурсія до музею НТУ «ХПІ»; 
1000 ‐ 1100 – засідання журі Олімпіади; 
1100 – 1140 – урочисте відкриття Олімпіади; 
1200 – 1330 – виконання письмового завдання; 
1330 – 1430 – обід; 
1430 – 1530 – виконання тестового завдання; 
1530 – 1800 – екскурсія навчальним містечком НТУ «ХПІ» та по місту Харків; 



 

Після 1300 – особистий час учасників Олімпіади.

29 березня 2018 р. (Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка (Відділ 
науково‐інформаційного забезпечення інноваційних процесів) м. Харків, провулок Короленка,18) 

0930 – Зустріч біля пам’ятника Незалежності України на майдані Конституції 
0950 – 1000 –  реєстрація учасників школи – семінару; засідання журі Олімпіади; 
1000 – 1200 –  школа ‐ семінар «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ»: 
‐ творча зустріч з письменником Григорієм ДОРОЖКО та презентація його творів; 
‐ проблеми охорони та захисту прав інтелектуальної власності; 
‐ розвиток еврестичних методів пошуку та генерації винахідницьких ідей. 
1210‐ 1230 – Підведення підсумків, нагородження переможців, урочисте закриття Олімпіади; 
1230–1300 – Екскурсія Харківською державною науковою бібліотекою імені В.Г. Короленка. 

 

До участі в II‐му етапі олімпіади допускаються не більше трьох студентів від ВНЗ – переможці І‐го 
етапу  олімпіади зі спеціалізації  (спеціальності "Менеджмент","Правознавство","Підприємництво") 
або з предмету «Інтелектуальна власність». Просимо  надіслати   до 07 березня 2018 р. анкети 
учасників II‐го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (на кожного учасника окремо) на нашу 
адресу: вул. Кирпичова,  2, м. Харків, 61002, НТУ «ХПІ», Економічний факультет. 

Студенти  ‐  учасники  олімпіади  пройдуть  тренінги  та  семінари  від  провідних  фахівців  в  галузі 
інтелектуальної  власності  в рамках ШКОЛИ –  СЕМІНАРУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ». Всі учасники школи семінару отримають відповідні СЕРТИФІКАТИ. 

 

Місце 
 

проведення: 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2, 
27.03.18  ‐Навчальний корпус 1 (У1), 4‐й поверх, ауд. 404 (Бюро розвитку підприємництва 
економічного факультету) 
28.03.18 ‐ Ректорський корпус (ГК), 2‐й поверх, ауд.12 (Зал засідань вченої ради університету) 
* Проїзд:  Метро  «Пушкінська»  (Салтівська  лінія)  або  «Академіка  Бекетова» 
(Олексіївська лінія) 
29.03.18 – Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка (Відділ науково‐ 
інформаційного забезпечення інноваційних процесів) м. Харків, провулок Короленка, 18 
* Проїзд:  Метро  «Майдан  Конституції»  (Холодногірсько‐заводська  лінія)  або 
«Історичний музей» (Салтівська лінія) 

**Шановні  колеги!  Листи  запрошення  та  зразки  анкет  розміщені  на  ВЕБ‐сторінці  Економічного 
факультету НТУ «ХПІ»: http://web.kpi.kharkov.ua/ek 

30 березня 2018 р. ‐ відїзд учасників олімпіади



 

АДРЕСА 
Оргкомітету олімпіади з «Інтелектуальна власність» 

вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, 
Економічний факультет 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Для довідок: 
Перерва Петро Григорович, докт. екон. наук, професор, декан економічного факультету 
НТУ «ХПІ», заступник голови оргкомітету,т.: (057) 707‐68‐53;e‐mail: pgpererva@gmail.com 
Маслак Марія Володимирівна, доцент, секретар оргкомітету 
Тел./факс.: +38(057) 707‐68‐18, моб. тел.: +38(067) 532‐38‐71, 
e‐mail: mariya.maslak2016@gmail.com 

 

Поселення до гуртожитків НТУ «ХПІ» буде відбуватися 27 березня з 12‐00 до 21‐00 в аудиторії 
404 Учбового корпуса У1 (Бюро розвитку підприємництва економічного факультету НТУ «ХПІ») та 
28 квітня з 9‐00 до 11‐00 на 2‐му поверсі головного (ректорського) корпусу НТУ «ХПІ». 

Реєстрація учасників відбудеться 28 квітня з 9‐00 до 11‐00 на 2‐му поверсі головного 
(ректорського) корпусу НТУ «ХПІ». 

 

Учасникам олімпіади необхідно обов’язково мати при собі студентський квиток та паспорт*. 
 

*  Шановні  колеги!  Для  своєчасного  бронювання  місць  у  готелі  та  гуртожитках 
надішліть  заявку  на  бронювання  до  17  березня  2018  р.,  де  вкажіть  кількість 
викладачів та студентів. Плату за проживання здійснюють учасники Олімпіади. 

 
 

Анкети ‐ заявки надсилати звичайною поштою та на на e‐mail: mariya.maslak2016@gmail.com 
 

ЗРАЗОК АНКЕТИ 
учасника ІІ‐го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

Прізвище, ім’я, по‐батькові (повністю) 

Дата народження  

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) 

Факультет, курс  

Рішенням оргкомітету (Назва вищого навчального закладу) 
 

   _(П.І.П), 

який  (яка)  у  Ι‐му  етапі  олімпіади  зі  спеціальності  (або  дисципліни) 
«Інтелектуальна власність» (специфічні категорії підготовки) посів(ла)   
до участі у ΙΙ‐му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. 

 
Голова оргкомітету  вищого навчального закладу 

місце, рекомендується 

 
 

    

(Підпис)  (Прізвище, ініціали) 
 

 

Підпис учасника олімпіади     

Дата заповнення   

М.П. 


