
Перелік монографій, що опубліковані науково-педагогічними працівниками кафедри інтелектуальної власності та управління проектами у ІІ півріччі 2019 року

	Petrenko V.О. Modern aspects of construction of information system with the use of artificial intellectual on the basis of neural networcs/ V.О.Petrenko, Т.А.Fonarova, K.M.Bushuiev)// Information systems and innovative technologies in project and program management[Теxt]: Collective monograph edited by I.Linde, I.Chumachenko, V.Timofeyev – Riga, ISMA 2019. – 339 p., PP. 227-236. 20,3 uzsk.izd. Petrenko V.О. 0,5; Всього авторів 77.  ISBN 978-9984-891-08-8. – Закордонне видання

2. Butnik-Siversky A.B. Economic principles of shadowing and its leveling (non-shadowing) in the field of intellectual property/A.B.Butnik-Siversky,    V.A.Petrenko// The institutionalisation of public relations in the  fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph. Volume 1. Tallinn: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 432 p., PP. 76-109. ISBN 978-9934-588-04-4. (Міжнародний проект: PJ4|17 0117U007203 CORRUPTION PREVENTION ACT OF UKRAINE: scientific and methodological justification of ensuring the effectiveness and efficiency of provisions implementation) – Закордонне видання.                                                     
3. Петренко В.О. Трансформація економіки знань в інтелектуальне підприємництво/ В.О.Петренко //«Сучасні трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика»: моногр. / за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріна– Дніпро : Журфонд, 2019. Том 1– 548 с. – С. 12-31. Умов. друк. арк.. 20,63. Умов. друк. арк. Петренко В.О. 0,5; Всього авторів 78. ISBN 978-17-518-372-4.  
Форма 2
Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри інтелектуальної власності та управління проектами за друге півріччя (01.07.19-31.12.19 р.) поточного року

№
п/п


Назва статті

Назва видання,
його №
Відмітка  видання, яке є фаховим, чи входить до науково-метричних баз, ISSN

Місто і рік видання, сторінки
Автори (П.І.Б.),
зробити відмітки  для: “___” -  автори кафедри;
* -  студенти кафедри
** - мол. вчені кафедри

Кількість сторінок, всього,
в тому числі, сторінки  авторів своєї кафедри
1
2
3
4
5
6
7
А) вітчизняні видання

1.
До питання структури інтелектуального капіталу та оцінки людського капіталу, як його складової при визначенні ринкової вартості підприємства металургійної галузі
Теорія і практика металургії, №1.
https://nmetau.edu.ua/file/9.pdf
Фахове видання, ISSN 1028-2335
Дніпро, 2019. С.54-61.
Корогод Н.П., Фонарьова Т.А.
8/4
2.
Профілактика адміністративних правопорушень у громадських місцях: поняття та види. 
Право і суспільство. № 2 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_1/26.pdf
Друк. стаття
Фахове
видання
Index Copernicus ISSN 2078-3736
м. Дніпро , 2019. 142-148.
Виприцький А.О., Махова Л.О.
4/2
3.
Практичні підходи до розробки моделі оцінки бізнесу в гірничо-металургійній галузі виробництва
Теорія і практика металургії, №2.
Фахове видання, ISSN 1028-2335
м. Дніпро ,
Корогод Н.П.
Подана до друку
4.
Проблеми формування системи інтелектуальної безпеки підприємства
Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове фахове видання. Запоріжжя. Запорізький нац. ун-т.  № 6. 
Фахове
видання, ISSN 2524-0374 Copernicus International
м. Запоріжжя, 2019
Петренко В.О.,
Рудченко О.В.*,
Берковський Є.О.*
Подана до друку
5.
Визначення ролі судової експертизи в захисті порушених прав інтелектуальної власності 
Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика: науково-практ.збірник; НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. -  Випуск 6. – К.:Інтерсервіс. 
Фахове
видання, ISSN2308-0329
м. Київ, 
2019
Петренко В.О.

Подана до друку
6.
Інформаційне забезпечення трансферу технологій в інноваційно-інвестиційній діяльності підприємств
Електронний збірник наукових праць «Е-ЕКОНОМІКА» (НТУ «Харківський політехнічний інститут»). 
Фахове
видання
м. Харків,
2019
Петренко В.О.,
Фонарьова Т.А.,
Бушуєв К.М.
Подана до друку
7.
Математичне моделювання в проекті управління системою оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб
Математичне моделювання
Фахове
видання
Камянське, 2019 р. 
Григоренко В.У.,
Кадильникова Т.М.
Подана до друку
8.
Відшкодування роботодавцем моральної шкоди: трудовий чи цивільно-правовий аспект. 
Право і суспільство. № 6 

Друк. стаття
Фахове
видання
Index Copernicus
 ISSN 2078-3736
Дніпро, 2019
Виприцький А.О.
Подана до друку
Б) закордонні видання








ВСЬОГО:
кількість статей , в тому числі фахових:   2   ;    кількість сторінок, в тому числі фахових: 12
кількість сторінок кафедри, в тому числі фахових:   6
кількість статей кафедри, у яких студенти є співавторами:  -
кількість статей кафедри,  які студенти , опублікували  самостійно:  -



Форма №3
Перелік доповідей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри 
інтелектуальної власності та управління проектами
№
п/п


Назва доповіді

Назва видання,
його  №

Місто і рік видання, сторінки
Автори (П.І.Б.),
зробити відмітки  для: “___” -  автори кафедри;
* -  студенти кафедри
** - мол. вчені кафедри
Кількість сторінок, всього,
в тому числі, сторінки  авторів своєї кафедри
1
2
3
4
5
6
А) вітчизняні видання
1.
Законодавство у сфері інтелектуальної власності як мотивуюча основа економічного розвитку сучасного промислового підприємства
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної  власності
Київ, 27.09.2019, КНУ імені Т. Шевченка, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, 373 с. - С.140-145
Корогод Н.П., Ягнюкова І.В., Фонарьова Т. А.
6 / 3
2.
Законодавче регулювання трансферу технологій: сучасний стан, проблеми та перспективи
Законодавство України у сфері  інтелектуальної власності та  його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної  власності
Київ, 27.09.2019, КНУ імені Т. Шевченка, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, 373 с. - С.309-315
Корогод Н.П., Новородовська Т.С.**, 
Тимченко Д.О.**
7 / 7
3.
Використання штучного інтелекту на основі нейронних мереж у вирішенні проблем поведінкової економіки
Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП -2019) Праці Міжнародної науково-практичної конференції., Праці -Харків: Харьківський національний університет радіоелектроніки. – 
м. Харків, м. Миколаїв,
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, 2019. (9-13 вересня 2019. Коблево ). 151 с. – С. 113-116.
Петренко В.О.,
Фонарьова Т.А.,
Бушуєв К.М.
4/2
4.
Технології штучного інтелекту на прикладі застосування нейронних мереж в менеджменті підприємства
Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології:  Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ. УкрІНТЕІ. 
м. Київ,
Український інститут науково-технічної і економічної інформації, 19-20 вересня 2019. 404 с. – С. 60-63.
Петренко В.О.
Савчук Л.М.
Бушуєв К.М.
Фонарьова Т.А.
4/1
5.
Використання об’єктів інтелектуальної власності у сфері рекламної діяльності
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: Збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Інтерсервіс.– 373 с. – С. 133-135. 
м. Київ,
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 27  вересня, 2019.
Кондратьєва М.В.*, 
Петренко В.О.

3/3
6.
Франчайзинг як інструмент розвитку підприємницької діяльності
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: Збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Інтерсервіс. – 373 с. – С. 239- 242.
м. Київ,
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 27  вересня 2019.
Петренко В.О.,
Ушакова К.Д.*
4/4
7.
Концептуальні засади інтелектуальної безпеки
«Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» Збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Інтерсервіс. – 373 с. – С. 242- 246.
м. Київ,
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 27  вересня 2019.
Петренко В.О.,
Берковський Є.О.*
5/5
8.
Система інтелектуальної безпеки промислового підприємства
Безпека в сучасному світі: Матеріали Міжнародної наукової конференції /Наук. ред. О.Ю.Висоцький – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. - 364 с. -С. 294-296.
м. Дніпро,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
27-28 вересня 2019
Петренко В.О.,
Берковський Є.О.*
3/3
9.
Особливості правової охорони комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності
Законодавство України у сфері  інтелектуальної власності та  його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної  власності
Київ, 27.09.2019, КНУ імені Т. Шевченка, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, 373 с. - С. 207-2012.
Мироненко І.Є.**, Скоропад Н.М.*
4 / 4
9.
Актуальні підходи до оцінки бізнесу, що активно використовує об’єкти промислової власності
Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
м. Київ-Дніпро, Київ 28-29 листопада
2019, ПДАБА
Корогод Н.П.
Подано до друку
10.
До питання міжнародного та вітчизняного досвіду університетів в інноваційній сфері діяльності
Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
м. Київ-Дніпро, Київ 28-29 листопада
2019, ПДАБА
Новородовська Т.С.**
Подано до друку
11.
Аналітичний підхід до визначення взаємопов’язаних понять – технології та інтелектуальної власності
Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
м. Київ-Дніпро, Київ 28-29 листопада
2019, ПДАБА
Тимченко Д.О.**
Подано до друку
12.
Актуальні питання розвитку та правового супроводження інтелектуального підприємництва
Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
м. Київ-Дніпро, Київ 28-29 листопада
2019, ПДАБА
Петренко В.О.
Устінов А.А.*
Подано до друку
13.
Використання об’єктів права інтелектуальної власності в індустрії фізичної культури та спорту
Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
м. Київ-Дніпро,
28-29 листопада 2019, ПДАБА
Петренко В.О.,
Безденежних С.В.,
Тарасенко О.К.*,
Масальський О.Ю.*
Подано до друку
14.
Актуальні питання захисту порушених прав інтелектуальної власності
Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
м. Київ, НДІІВ НАПР України
10 грудня 2019, ПДАБА
Петренко В.О.,
Рудченко О.В.*
Подано до друку
15.
Сучасні вимоги до інформаційного забезпечення менеджменту інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств
«Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. Форвард-2019
м. Харків,
27 грудня 2019
Петренко В.О.,
Фонарьова Т.А.
Бушуєв К.М.
Подано до друку
16.
Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності банківських установ
Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
м. Київ-Дніпро,
28-29 листопада 2019, ПДАБА
Мироненко І.Є.,
Сироїжко О.В.*
Подано до друку
Б) закордонні видання
17
Reforming the health care system according to the population expectations
International scientific and  practical conference «Medical  sciences: history, the present  time,  the future, EU experience». Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija  Publishing», 

Wloclawek, 
Republic of Poland 
Cuiavian University in Wloclawek, September  27–28, 2019. 232 pages, р. 210-215.
Dudnikova O.I.*,
Petrenko V.O.
6/6
18
Sustainable organization development in the system of synergetic knowledge
International Scientific  Conference Anti-Crisis  Management: State, Region, Enterprise: Conference  Proceedings, Part ІII, Le Mans, France: Baltija Publishing. 
Le Mans University, Faculty of Economics and Management
Le Mans, France: Baltija Publishing,
Ле-Ман, Франція, Університет
права, економіки та управління, 
November  22th, 2019. 149 pages.–P. 26-31.
Molokanova V.M.,
Petrenko V.O.
6/3
19
Problems of higher education teachers training for medical institutions of Ukraine
Стажування UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, «Розвиток медичної освіти, сучасний стан та нове у медицині в Україні та країнах ЄС»
м. Люблін, Республіка Польща, 2019 р.
LUBLIN,
Republic of Poland, 18–29 листопада 2019
Dudnikova O.I.*,
Petrenko V.O.
Подано до друку
  ВСЬОГО:
Кількість опублікованих  доповідей:    11    ;   кількість сторінок:   52    ;  кількість сторінок кафедри:  41 
кількість доповідей кафедри, у яких студенти є співавторами:  6
кількість доповідей кафедри,  які студенти  опублікували  самостійно:  -

Фома №4
Перелік тез доповідей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри інтелектуальної власності та управління проектами
№
п/п


Назва тез

Назва заходу


Місто, організація і рік проведення заходу
Автори (П.І.Б.),
зробити відмітки  для: “___” -  автори кафедри;
* -  студенти кафедри
** - мол. вчені кафедри
Кількість сторінок, всього,
в тому числі, сторінки  авторів своєї кафедри
1
2
3
4
5
6
А) вітчизняні видання
1
Управлінські підходи до організації проектної діяльності підприємств
Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції
Миколаїв, вересень 2019, Видавець Торубара В.В. – С.47-48
Корогод Н.П., Новородовська Т.С.**
2 / 2
2
Трансфер технологій в управлінні інноваційними проектами
Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції
Миколаїв, вересень 2019: Видавець Торубара В.В. – С.37-38.
Корогод Н.П., Тимченко Д.О.**
2 / 2
3.
До питання мотивації інтелектуальної та творчої діяльності персоналу в управлінні проектами
Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції
Миколаїв, вересень 2019: Видавець Торубара В.В. – С.38-39.
Корогод Н.П.,
Фонарьова Т.А.
2 / 1
4.
Реформування системи охорони здоров’я України через проекти
Управління проектами: стан та перспективи. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції..- Миколаїв: Видавець Торубара В.В. 
м. Миколаїв,
Національний університет
кораблебудування, 10-13 вересня 2019. - 108 с. - С. 21-22.
Дуднікова О.І.*,
Петренко В.О.

2/2
5.
Проблеми реалізації інноваційних проектів у індустрії краси
Управління проектами: стан та перспективи. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв: Видавець Торубара В.В. 
м. Миколаїв,
Національний університет
кораблебудування, 10-13 вересня 2019. -108 с.- С. 35-37.
Конопацька Ю.Г*.,
Петренко В.О.
3/3
6.
Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні
Управління проектами: стан та перспективи. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції..- Миколаїв: Видавець Торубара В.В. 
м. Миколаїв,
Національний університет
кораблебудування, 10-13 вересня 2019. -108 с.- С. 64-65.
Рудченко О.В.*,
Агаян К.В.*,
Петренко В.О.

2/2
7.
Алгоритм дій при виникненні конфлікту інтересів у посадових осіб вищих навчальних закладів. 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства
м. Дніпро, 15 листопада 2019 р. ДДУВС с. 144-147.
Виприцький А.О.
4/4
8.
Еволюція розвитку «ноу-хау», як нетрадиційного об’єкту інтелектуальної власності.   
Матеріали всеукраїнської  науково-практичної конференції Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку інформаційному суспільстві 
м. Дніпро-Київ 28 листопада 2019 р. с. 104-107
Виприцький А.О.
4/4
9.
Розроблення та введення Положення «Про комерційну таємницю» юридичною особою, як засобу захисту інтелектуальної власності. 
Матеріали Всеукраїнської науково-практична конференція «Порушення у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності. 
м. Київ 1 грудня 2019. С. 56-59
Виприцький А.О.
4/4
10.
Формування ефективності програми інноваційного розвитку металургійного підприємства
Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки». XV-а Міжнародна науково-практична конференція / відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв
м. Київ,
Київський національний університет будівництва та архітектури, 17-18 травня 2019 р. – С.202-204
Рулікова Н.С.,
Швець Є.С.
3/3
11.
Формування концептуальної моделі управління процесом ініціації програми інноваційного розвитку металургійного підприємства
Управління проектами: стан та перспективи. XV Міжнародна науково-практична конференція. відповідальний за випуск С.К. Чернов: Видавець Торубара В.В.
м. Миколаїв, Національний університет кораблебудування ім.. адмірала Макарова. 10-13 вересня 2019 р. 2019. – С.65-67
Рулікова Н.С.,
Швець Є.С.
3/3
12.
Особливості охорони і захисту прав на промислові зразки в Україні як спосіб запобігання недобросовісній конкуренції
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні європейські та міжнародні виміри. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності 
м. Київ, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко. С. 354-360
Швець Є.С., Виноградова В.К.*
7/7
13.
Охорона прав на технічний переклад як 
об'єкт авторського права
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві» 
ДВНЗ Придніпровська академія будівництва та архітектури, 28-29 листопада 2019 року, Дніпро-Київ, 2019
Вільхова С.Є.*, 
Швець Є.С.
Подано до друку
Б) закордонні видання






   ВСЬОГО:
кількість тез :     12   ;  кількість сторінок:     38     ;  кількість сторінок кафедри:    37     
кількість тез доповідей кафедри, у яких студенти є співавторами:   4
кількість тез доповідей кафедри,  які студенти  опублікували  самостійно  -


Зав. кафедри ІВ та УП,
к.пед.н., доцент 													Н.П. Корогод

