ПРОГРАМА
ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВО- ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР»

м. Одеса, Україна, 1113 вересня 2017 року
Місце проведення конференції: м. Одеса, просп. Шевченка, 1, Одеський національний
політехнічний університет, зала засідань ради ОНПУ (ДК «Політехнік»)
Організатори симпозіуму:
 Національна академія наук України
 Міністерство освіти і науки України
 Наукова рада з наукознавства Міжнародної асоціації академій наук
 Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії
науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
 Одеський національний політехнічний університет
 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
 Громадська організація «Агенція європейських інновацій»

Робочі мови: українська, англійська, російська
11 вересня 2017 р.
9.30-10.00

Реєстрація учасників

10.00-10.30 Привітання від представників влади та організаторів конференції
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Модератори: Соловйов В’ячеслав Павлович, Філиппова Світлана Валеріївна
10.30 – 10.50
Шовкалюк Віктор Степанович,
Законодавчі ініціативи
директор департаменту інноваційної
Міністерства освіти і науки
діяльності та трансферу технологій,
України у сфері інноваційної
МОН України
діяльності.
Чайка Дар‘я Юріївна,
заступник директора департаменту
інноваційної діяльності та трансферу
технологій – начальник відділу
державної інноваційної політики МОН
України
10.55 – 11.15 Нікітін Юрій Олександрович,
Європейський дослідний простір:
провідний науковий співробітник
можливості для України.
Інститут надтвердих матеріалів ім.
В.М. Бакуля
11.20 – 11.40 Бушнов Валерій Васильович,
Створення раціональних
віце-президент УТБ «Бігранд»
інструментів управління ринком
Тернюк Микола Емануілович,
інноваційної високотехнологічної
президент Міжнародної академії наук продукції. Біржа інновацій та
та інноваційних технологій
інвестицій.
11.45 – 12.05 Продіус Оксана Іванівна,
Інклюзивні інновації в контексті
доцент кафедри менеджменту
соціальної відповідальності
зовнішньоекономічної та інноваційної підприємства.
діяльності ОНПУ
12.10 – 12.30 Сігуа Георгій Варламович,
Інтелектуальний капітал як
віце-президент Всеукраїнської
головне джерело економічного
громадської організації "Українська
розвитку: глобальні тенденції та
асоціація економістів-міжнародників" Грузія

12.35 – 12.55

13.00 – 14.00
14.00 – 14.15

14.20 – 14.35

14.40 – 14.55

15.00 – 15.15

15.20 – 15.35

15.40 – 15.55

Попович Олександр Сергійович,
головний науковий співробітник ДУ
«ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН
України»
Костриця Олена Петрівна,
молодший науковий співробітник ДУ
«ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН
України»
Обід
Макаренко Ігор Петрович,
директор, Інститут еволюційної
економіки
Гарнат Андрій Анатолійович,
координатор ГО «Рух Бізнесу України»
Дроговоз Юлія Сергіївна,
віце-президент УСПП
Харічков Сергій Костянтинович,
завідувач кафедри менеджменту,
ОНПУ
Толмачов Сергій Сергійович,
аспірант
кафедри
менеджменту
ОНПУ
Хребтов Аркадій Олегович,
вчений
секретар,
Інститут
магнетизму НАН України та МОН
України
Ночвай Володимир Іванович,
старший
науковий
співробітник,
ІПММС НАН України

Порівняльна оцінка перспектив
відновлення кадрового потенціалу
науки в Україні, Росії та Білорусі

Інноваційні системи як
інструмент подолання кризи
розвитку: на прикладі Одеського
регіону
Визначення інновативності
економіки на основі використання
показників інфляції та безробіття
Концептуальні ознаки
інвестиційної привабливості
інноватики як чинника
неоіндустріалізації та сталого
розвитку
Теоретична характеристика
інноваційного процесу та критерії
істинності Френсіса Бекона

Покращення обміну, передачі та
доступу до наукових знань на
основі інтеграції в європейський
дослідницький простір
Соловйов
В’ячеслав
Павлович, Наука та інновації як інструменти
заступник директора з науки,
технологічної та соціальної
ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН еволюції
України»

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
16.00 – 16.15

16.20 – 16.35

16.40 – 18.00

Нікітін Юрій Олександрович,
професор кафедри економіки та
менеджменту, Державний
університет інфраструктури та
технологій
Кульчицький Іван Іванович,
президент, ГО «Агенція Європейських
Інновацій»

Досвід Європейського союзу щодо
смартспеціалізації та
інструменти підтримки

Платформа громадянського
суспільства Україна – ЄС та
інструменти впливу на
євроінтеграційні реформи в
Україні.

Виступи в обговоренні
12 вересня 2017 р.
ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ
зала засідань ради ОНПУ (ДК «Політехнік»)

ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (10:00 – 13:00)
Модератори:
Макаренко Ігор Петрович, директор Інституту еволюційної економіки;
Продіус Оксана Іванівна, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та
інноваційної діяльності ОНПУ
Кореняко Геннадій Іларіонович, директор ДУ "Інноваційний центр НАН України"
«Зв’язок між рівнем інноваційного розвитку та рівнем тіньової економіки»

Сидорчук Ористлава Григорівна, докторант кафедри державного управління та місцевого
самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України
«Інноваційний розвиток держави в умовах сталого розвитку: вектор соціальної безпеки»
Вовченко Олена Владиславівна, аспірант ДУ "ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України"
«Безпека інформаційного простору як системоутворюючий фактор у всіх сферах
національної безпеки»
Павленчик Наталія Федорівна, завідувач кафедри економіки, менеджменту та готельно-ресторанного
бізнесу, Львівський державний університет фізичної культури
Павленчик Анатолій Олександрович, доцент кафедри економіки, менеджменту та готельноресторанного бізнесу, Львівський державний університет фізичної культури
«Соціальні негативи у контексті інновацій в аграрній сфер»
Хименко Олег Андрійович, заступник директора департаменту науково-технічного розвитку –
начальник відділу розвитку науково-технічної інфраструктури, МОН України
«Система вищої освіти як частина національної інноваційної системи»
Сенченко Василь Васильович, старший науковий співробітник, ДУ "ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН
України"
Соловйов В’ячеслав Павлович, заступник директора, ДУ "ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України"
«Віртуальні підприємства як структурний елемент моделей чотирьохмірної спіралі
інноваційного розвитку»
Дорошук Анна Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту, ОНПУ
Граціотова Ганна Олександрівна, аспірант кафедри менеджменту, ОНПУ
«Сутність та види потенціалу змін на підприємстві»
Харічков Сергій Костянтинович, проф., зав. кафедри менеджменту ОНПУ
Лукьянова Юля Олександрівна, аспірант, кафедра економічної кібернетики та інформаційних
технологій ОНПУ
«Стратегічні напрями інноватики в інфраструктурному секторі економіки України»
Гусєв Вячеслав Олександрович, професор, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПНУ
Мельник Світлана Миколаївна, зав. відділом департаменту науково-технічної діяльності МОН України
«Євроінтеграційні орієнтири державної інноваційної політики України»
Загальна дискусія
Регламент: 7 хв. – виступ; 5 хв. – питання та відповіді

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ (14:00-17:00)
Модератори:
Хребтов Аркадій Олегович, вчений секретар Інституту магнетизму НАН і МОН України;
Александров Іван Олександрович, професор кафедри Кафедра адміністративного менеджменту та
проблем ринку
Мальцев Володимир Самсонович, старший науковий співробітник, ДУ "Інноваційний центр НАН
України"
«Проблемні питання оцінки ефективності інноваційної діяльності регіонів України»
Голубятнікова Неля Володимирівна, викладач кафедри менеджменту Львівський регіональний
інститут державного управління
«Вплив цифрової економіки на розвиток фондового ринку в Україні в умовах
глобалізації»
Іванова Алла Сергіївна, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ "Київський
національний
економічний університет ім. Вадима Гетьмана"
Коротченко Алла Петрівна, асистент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ "Київський національний
економічний університет ім. Вадима Гетьмана"
«Стратегія технологічного розгортання інноваційно активних підприємств»
Хименко Олег Андрійович, заступник директора департаменту науково-технічного розвитку –
начальник відділу розвитку науково-технічної інфраструктури, МОН України
«Державно-приватне партнерство у сфері вищої освіти в координатах розвитку
національної інноваційної системи»

Цилібіна Валентина Михайлівна, завідувач сектором, Інститут економіки НАН Білорусі
«Підвищення енергоефективності економік України та Білорусі з використанням
досвіду країн Євросоюзу»
Попович Михайло Миколайович, генеральний директор, "ХАйтек СИСТЕМИ" Група
«Неформальна інституалізація інноваційної інфраструктури задля підтримки
інноваційно-інвестиційного підприємництва»
Поболь Анна Ігорівна, доцент кафедри теоретичної та інституційної економіки Білоруського
державного університету; провідний науковий співробітник Центру систем ідентифікації Національної
академії наук Республіки Білорусь
«Виклики розвитку інноваційної інфраструктури в умовах цифрової трансформації
економіки»
Рубель Олег Євгенійович, старший науковий співробітник, Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України
Жихарева Аліна, аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
«Потенціал впливу проекту з координації інноваційної політики на прикладі DANUBEINCO.NET»
Олейникова Олена Олексіївна, старший викладач, Одеський національний політехнічний університет
Скрипник Наталія Анатоліївна, старший викладач, Одеський національний політехнічний університет
«Інноваційні підходи до розробки збутової політики підприємства»
Панченко Марія Олександрівна, доцент, Одеський національний політехнічний університет
«Особливості використання економічного потенціалу системи менеджменту якості на
підприємстві»
Загальна дискусія
Регламент: 7 хв. – виступ; 5 хв. – питання та відповіді
13 вересня 2017 р.
зала засідань ради ОНПУ (ДК «Політехнік»)
ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ
ІСТОРІЯ НАУКИ И ТЕХНІКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙ (10:00-12:00)
Модератори:
Соловйов В’ячеслав Павлович, заст. директора ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України»
Сухотеріна Любов Іванівна, завідувач каф. політології ОНПУ
Храмов Ю.О. д.фіз.-мат.н. Сухотеріна Л.І. д.і.н., проф.
«Нові підходи до побудови історії науки і техніки»
Грушицька І.Б. к.і.н., доцент
«Академік Володимир Косинський – викладач статистики економічного факультету Одеського
політехнічного інституту»
Бандус В.О. аспірант
«В.О. Добровольскій
як один з організаторів досліджень в галузі загального
машинобудування в Одеському політехнічному інституті»
Мініна І.С. аспірант
«С.М. Ям польський як організатор досліджень з проблем економіки в Одеському
політехнічному інституті»
Пєлєвін Є.Ю. к.і.н.
«В.І. Тимофієнко як дослідник забудови міста Одеси»
Сінягіна К.А. к.і.н.
«Одеській період життя Г.А. Гамова»
Сухотеріна М.І. к.е.н.
«Історія формування концепції корпоративної соціальної відповідальності»

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Модератори: Соловйов В’ячеслав Павлович, Кульчицький Іван Іванович
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00

Підбиття підсумків. Обговорення та затвердження Рекомендацій
Ділові зустрічі. Культурна програма

