
Формування Інноваційного офісу 
Національного університету 

“Львівська політехніка” як приклад 
організаційної зміни 



Організаційні зміни 

Це перехід організації від її теперішнього 
стану до майбутнього бажаного стану 
для з метою підвищення ефективності 

 



Послідовність процесу 
організаційних змін в організації 

• Аналізування потреби в змінах 

• Рішення про необхідність здійснювати 
зміни 

• Впровадження змін 

• Оцінювання результатів проведених 
змін 

 



Організаційне навчання 

Це процес через який менеджери 
прагнуть підвищити здатність членів 
організації розуміти та відповідно 
реагувати на умови, які змінюються 



Зміни “згори- вниз” 
Топ менеджери самі визначають необхідність 

здійснювати зміни в організації та діяти 
швидко для впровадження таких змін в 
діяльність організації 

Зміни “знизу-вверх” 
Ініціаторами змін  є працівники організації 



Етапи формування Інноваційного офісу 
Національного університету “Львіська 
поілтехніка” 

• Аналіз поточної інноваційної політики в 
університеті; 

• створення структур, які покликані просувати 
університетські інновації за межі 
університетів; 

• вдосконалення людських та управлінських 
вмінь персоналу Інноваційного Офісу; 

• пілотне функціонування Інноваційного Офісу; 

 



Основні проблеми виявлені при аналізуванні 
інноваційної діяльності НУ “ЛП” 

 

• Низький рівень маркетингових компетентностей працівників 
НДЧ НУ “ЛП” 

• Вчені НУ “ЛП” не завжди сприймають ідеї щодо необхідності 
трансферувати свої розробки. Формування здатності в офіцерів 
інноваційного офісу популяризувати “нову інноваційну культуру” 

• Участь Інноваційного офісу та вчених уніерситету в міжнародних 
проектах 

• Вміння формувати бази даних інноваційних розробок і зокрема 
технологічні карти є недостатніми.  

• Вміння працювати з міжнародними базами даних є обмеженими 

• Компетентності працівників НДЧ щодо проведення тренінгів є 
обмеженими 



Формування інноваційного офісу 

• Розробка стратегії, місії та цілей 

• Відбір персоналу та розробка посадових 
інструкцій 



Підходи до відбору персоналу в 
створюваний Інноваційний офіс 

• Праціники НДЧ 

• Молоді люди, які готові сприймати “нову 
інноваційну культуру” 



Керівник Інноваційного офісу 

• Людина до 30 років 

• Працівник НДЧ 

• Кандидат наук 

• Прийняла участь в значній кількості 
тренінгів щодо трансферу технологій в 
Україні 



Цикл тренінгів для персоналу 
інноваційного офісу 

• Формування інноваційної культури 
серед вчених університету 

• Удосконалення співпраці з 
підприємствами та міжнародного 
співробітництва 

• ІР та формування технологічних карт 

 



Тренінг керівника Інноваційного офісу в 
Університеті Болоньї (для розвитку 

маркетингових комптентностей) 

• Навчання щодо налагодження партнерських відносин 
університету з підприємствами промисловості шляхом 
вирішення потреб індустрії та проведення нових 
досліджень, які фінансує підприємство 

• Навчання щодо проведення технологічного аудиту 

• вивчення особливостей співпраці дослідників з 
підприємствами, місії та стратегії інноваційного офісу 

• вивчення досвіду залучення аспірантів до роботи 
інноваційного офісу 

 



Пілотне функціонування 
Інноваційного Офісу 

• Формування баз даних інновацій та 
підприємств 

• Проведення тематичних круглих столів 
з представниками підприємств 

• Проведення семінарів для студентів та 
дослідників 



Що вдалося зробити в результаті 

впровадження отриманих компетенцій на 

практиці 

• Сформовано технологічну карту 
університету 

• Сформовано інформаційні каталоги для 
підприємств щодо розробок, які 
здійснюються в університету 

• НУ “ЛП” стала членом ряду інноваційних 
мереж 

 

 

 

 



Технологічна карта університету 



• Дякую ! 


