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ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ» 

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Доповіді на пленарному засіданні - до 15 хв. 

Доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв. 

 

16 травня 2013 року 

9:00 - 10:00 – реєстрація учасників 

10:00 – 13.00 – пленарне засідання 

13:00 – 14:00 - обід 

14:00 – 18.00  – пленарне засідання 

19:00 – урочисте відкриття конференції 

17 травня 2013 року 

9:00 – 11:00 – робота круглих столів 

11:15 – 13:00 – секційні засідання  

13:00 – 14:00 - обід 

14:00 – 16:00 –секційні засідання 

16:00 – 18:00 – майстер клас: «Інноваційні засоби для підвищення якості навчання 

на прикладі віртуального навчального середовища національного університету 

«Львівська політехніка» (к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та 

інвестицій Воловець Я.В.) 

18:30 – екскурсія: «Вечірній Львів»  

18 травня 2013 року 

9:00 – 11:00 – підсумки конференції 

11:30 – 15:00 – екскурсія: «Таємниці міста Львова» 

15:00 - закриття конференції, від’їзд учасників 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

16.05.2013 р.  

Актова зала Головного корпусу 

Національного університету «Львівська політехніка», 

вул. С. Бандери 12 

1. СОЛОВЙОВ В.П. – заступник директора центру досліджень науково – технічного 

потенціалу НАН України, д.е.н., професор.  

Реалії фінансування науки та інновацій в Україні. 

2. ФЕДУЛОВА Л.І. – завідувач відділом ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України», д.е.н., професор. 

Нові підходи до формування інноваційної інфраструктури. 

3. КУЗЬМІН О.Є. – директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету 

«Львівська політехніка», д.е.н., професор. 

Проблеми кадрового забезпечення інноваційної інфраструктури. 

4. КІРАЛЬ С.І. - керівник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської 

Міської Ради.  

Роль місцевого самоврядування у формуванні інноваційної інфраструктури. 

5. КОБЗИРЕВ О.В. - директор комунальної установи «Інститут міста». 

Регіональні аспекти формування інноваційного середовища. 

6. КАХНОВЕЦЬ О.І. - директор Львівського Регіонального центру з інвестицій та розвитку. 

Становлення індустріальних парків як осередків реалізації інноваційно-інвестиційних проектів. 

7. KASZUBA K. - rektor Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszow School of Business, dr hab. 

Parki naukowo-technologiczne jako zynniki rozwoju regionalnego, na przykładzie województwa 

podkarpackiego Science and technology parks – factors of regional development. Podkarpacie case. 

8. MROCZKA J. - dyrektor of manegement office Rzeszowska Agencia Rozwoju Regionalnego. 

KOSTYRA B. - dyrektor Centrum Zarzadzania PPNT Rzeszowska Agencia Rozwoju Regionalnego 

S.A.  

Podkarpacki park naukowo-nechnologiczny dobrym przykladem rozwoju przedsiebiorczosci. 

9. ХАЦКЕВИЧ Г.А. - проректор по научной работе и инновациям Гродненского 

государственного университета имени Я.Купалы, д.э.н., професор. 

КРЕЧКО С.А. - старший преподаватель Гродненского государственного университета имени 

Я. Купалы. 
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ЛИ ЧОН КУ - заведующий кафедрой менеджмента ГрГУ имени Я.Купалы, к.э.н., доцент. 

Развитие инновационной инфраструктуры в Гродненской области. 

10. KOT J. – profesor Katedry Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Świętokrzyska, dr hab, profesor. 

Innovativeness in processes of stimulation of regional development on example of Swietokrzyskie 

province. 

11. ШВЕЦЬ М.М. – директор ТзОВ «Іннеті інновації». 

Реалії взаємодії представників науки та бізнесу. 

12. ЛОЗИНСЬКИЙ А.О. - заступник начальника науково-дослідної частини Національного 

університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор. 

Дослідницький потенціал вищого навчального закладу та його роль в інноваційному процесі. 

13. МАНЗІЙ В.П. – директор технопарку Національного університету «Львівська політехніка», 

к.т.н., доцент. 

Особливості комерціалізації результатів наукових досліджень у вищих навчальних закладах. 

14. BARTOSIK A. - Dziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika 

Świętokrzyska, dr hab, profesor. 

Wybrane aspekty polityki innowacyjności – wsparcie wynalazczości studenckiej. 

15. КОЗИК В.В. – завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного 

університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор. 

Місце та роль вищих навчальних закладів у інноваційній системі. 

16. ЯВОРСЬКИЙ М.С. – директор Львівського центру науки, інновацій та інформатизації, 

к.т.н. 

Від ідеї до використання: об’єктивні та суб’єктивні причини існуючих реалій. 

17. СТАСИК О.В. - завідувач відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини 

НАН України, заступник директора інституту з наукової роботи, к.б.н. 

Інновації в біотехнологіях: можливості та проблеми. 

18. ХАРЧУК Ю.І. – директор Львівської регіональної дирекції АТ «Златобанк». 

Сподівання та ризики венчурного банківського фінансування інноваційних проектів. 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 1 

«СПОСОБИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

РОБІТ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ» 

17.05.2013 р.  

Інститут економіки і менеджменту, IV навч. корпус, ауд. 406 

Національного університету «Львівська політехніка», 

вул. Митрополита Андрея 4 

 

Модератор:  

МАНЗІЙ В.П. – директор технопарку Національного університету «Львівська 

політехніка», к.т.н., доцент. 

 

Питання до дискусії: 

1. Бар’єри на шляху перетворення інноваційної ідеї в інноваційний продукт 

(бюрократичні, нормативно-правові, комунікаційні, фінансові). 

2. Вплив вибору виду охоронного документу, часу його отримання та 

суб’єктів фінансування на успішність комерціалізації університетської 

розробки. 

3. Складність оцінювання, облікування та аудиту інновацій ного рішення 

(розробки). 

4. Розвиток інноваційної культури: як результативному науковцю стати 

успішним підприємцем. 

5. Сучасні дієві способи комерціалізації університетських розробок 

(вітчизняний та іноземний досвід). 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 2 

«РОЗВИТОК ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ «НАУКА – БІЗНЕС - ВЛАДА» ПРИ 

ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ» 

17.05.2013 р.  

Інститут економіки і менеджменту, IV навч. корпус, ауд. 416 

Національного університету «Львівська політехніка», 

вул. Митрополита Андрея 4 

 

Модератори:  

КОБЗИРЕВ О.В. - директор комунальної установи «Інститут міста». 

КОЗИК В.В. – завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій 

Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор. 

 

Питання до дискусії: 

1. Достатність та дієвість законодавчого підґрунтя у формуванні 

національної інноваційної інфраструктури. 

2. Роль та вплив місцевих органів влади на інноваційні процеси. 

3. Ініціативність учасників співпраці у системі «наука – бізнес - влада». 

4. Форми та стимули взаємодії учасників інноваційного процесу. 

5. Першочергові та стратегічні завдання розвитку інноваційної 

інфраструктури. 

6. Можливості та загрози при використанні зарубіжного досвіду побудови 

інноваційної інфраструктури. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
17.05.2013 р.  

Інститут економіки і менеджменту, IV навч. корпус 

Національного університету «Львівська політехніка», 

вул. Митрополита Андрея 4 

 

СЕКЦІЯ 1.  
ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

СЕКЦІЯ 2. 
ЕКОНОМІЧНА АКТИВІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

 

СЕКЦІЯ 3. 

КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 
СТРУКТУР 

 
 

СЕКЦІЯ 4.  
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
 

СЕКЦІЯ 5.  
ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ У 

ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ 
 

 

 


