
 

V Міжнародна науково-практична конференція 

“Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури”   

Дата проведення: 23-25 травня 2019 р. 

 

Мета: об’єднати зусилля успішних підприємців і креативних науковців для формування 

сучасної інноваційної інфраструктури 

 

Формат: проведення панельних дискусій із залученням провідних науковців  і практиків з 

України та світу. 

 

Організатори: кафедра економіки підприємства та інвестицій і бізнес-інноваційний центр 

«Tech Startup School» Національного університету «Львівська політехніка» 

 

Тематика дискусій: 

23.05.2019 

1 

Цифрова економіка та формування інноваційної інфраструктури: реалії, перспективи, 

виклики 

Ключові питання:  обговорити актуальні наукові і прикладні положення розвитку інноваційної 

інфраструктури у контексті змін сучасної української та світової економіки. 

2 

Розвиток інноваційної інфраструктури на засадах ланцюгів перетворення знань і 

технологій 

Ключові питання: обговорити проблематику трансферу та комерціалізації технологій , 

підвищення ефективності взаємодії суб’єктів у межах інноваційних інфраструктур. 

 

24.05.2019 

 
Дискусії у форматі діалогів «учасники конференції – підприємці FORBS-рейтингу»: в 

які проекти та інфраструктуру готові інвестувати люди зі списку FORBS. 

3 

Розвиток стартапів на засадах менторства та взаємодії учасників інноваційної 

інфраструктури 

Ключові питання: історії успіхів та провалів очима відомих світових стартаперів, вчених та 

підприємців; проблеми формування та ресурсного забезпечення краудфандингового 

майданчику Tech Startup School. 

4 

Проблеми ресурсного забезпечення розвитку стартапів та суб’єктів інноваційної 

інфраструктури 

Ключові питання: чи достатньо креативності та ідеї при обмеженості ресурсів: думки з 

позицій вчених, бізнесу та влади. 

 

Конференція проводитиметься у дні форуму «Інноваційна весна 2019», 

учасники матимуть змогу відвідати: науково-технологічну виставку на території  

Tech Startup School, тематичні майстер-класи, воркшопи, презентації та 

пітчинги стартапів тощо 



 

Участь: БЕЗКОШТОВНА - конференція проводиться за кошти меценатів та випускників 

кафедри економіки підприємства та інвестицій та бізнес-інноваційного центру «Tech 

Startup School» Національного університету «Львівська політехніка» 

 

 

Передбачені публікації:   

 тези доповіді – подаються безкоштовно очними і заочними учасниками. Збірник 

тез доповідей буде зареєстровано як електронне видання,  з присвоєнням ISBN та 

інших необхідних реквізитів. Збірник буде надісланий авторам на електронну скриньку, 

яка ними вказана в реєстраційній формі; 

 фахова стаття – тільки для очних учасників. В день проведення конференції 

учасники подають безкоштовно статтю в оргкомітет. До розгляду приймають лише ті 

статті, які належним чином оформлені і мають повний пакет документів. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

https://drive.google.com/open?id=1kumuaiVYdEP3kFCW4bP2l3MlpIp73_5y 

 

Електронна форма для реєстрації участі в конференції та надсилання 
матеріалів: https://goo.gl/forms/5pGjXakMPwwlZwQz2 

 

Адреса для листування з оргкомітетом: konferenciareestracia@gmail.com 

Конт. тел. оргкомітету: (032)2582545 

Організаційні питання: 

(098)2349001 – Мрихіна Олександра Борисівна; 

 (067)3738123 – Колещук Орест Ярославович 

Публікація тез, реєстрація учасників: 

 (099)1887721 – Стеців Ірина Семенівна 

Поселення учасників: 

 (050)3718502 – Залуцький Володимир Петрович 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1kumuaiVYdEP3kFCW4bP2l3MlpIp73_5y
https://goo.gl/forms/5pGjXakMPwwlZwQz2
mailto:konferenciareestracia@gmail.com


ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  

1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися 

раніше. 

2. Матеріали повинні бути подані українською або англійською мовами. 

3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. 

Аркуш формату А4. Шрифт  Times New Roman, кегель – 11, інтервал –

1,1. Береги: зверху –2,0 см, знизу –2,7 см, зліва –1,8 см, справа -2,5 см.  

4. Обсяг тез: 1 або 2 повні сторінки включаючи рисунки і таблиці. Кількість 

авторів – не більше трьох. 

5. Загальна схема побудови тез: 

 1 рядок – ініціали та прізвище автора і співавторів (до 2 співавторів, 

шрифт напівжир., 11, справа); 

 наступний рядок – назва організації  (шрифт звичайний, 11, справа); 

 через 1 інтервал – назва тез великими літерами (шрифт напівжир., 14, 

по центру); 

 через 1 інтервал знак ©, ініціали та прізвище автора, через кому рік 

(курсив, 11, зліва); 

 через 1 інтервал основний текст тез.  

6. Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути 

мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. 

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до 

порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і сторінки подають 

у квадратних дужках. Список літератури наводять наприкінці тез, 

згідно з встановленими вимогами.                                                                

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 

К.е.н., доц. І. Н. Карпенко 

     Національний університет «Львівська політехніка» 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

© Карпенко І. Н., 2019 
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Збірник тез доповідей буде зареєстровано як електронне 

видання,  з присвоєнням ISBN та інших необхідних реквізитів. 

Публікація у збірнику зараховується як наукова апробація 

результатів дослідження. Збірник тез доповідей буде надісланий 

авторам на електронну скриньку, вказану ними в реєстраційній 

формі 

 

УВАГА! 

 Надсилання тез доповідей здійснюється виключно до 10 

травня через електронну форму: 
https://goo.gl/forms/5pGjXakMPwwlZwQz2 

 

 тези, що не відповідають вимогам та не подані у 

встановлений термін, не розглядаються. 

 
 адреса для листування з оргкомітетом: 

konferenciareestracia@gmail.com 

 
 контактний телефон оргкомітету: (032)2582545 

 

https://goo.gl/forms/5pGjXakMPwwlZwQz2
mailto:konferenciareestracia@gmail.com

