
Міжнародна науково-практична конференція 

«Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» 

 

13 листопада 2020 року у рамках щорічної Міжнародної науково-практичної 

конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», 

присвяченої видатному вченому-економісту Овсію Ліберману, відбувся круглий стіл 

«Наука-освіта-інновації: стратегічні напрями розвитку». Організували захід Науково-

дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України та Харківський 

національний економічний університет імені С. Кузнеця. В обговоренні у рамках круглого 

столу взяли участь науковці Національної академії наук України, викладачі вищих 

навчальних закладів, а також представники університетів Індії, Норвегії, Польщі. У цілому 

долучилися близько 45 фахівців.  

 

Відкрив круглий стіл в. о. директора НДЦ ІПР НАН України, д.е.н., професор Юрій 

Іванов. Завідувачка сектору макроекономічного аналізу та прогнозування відділу 

макроекономічної політики та регіонального розвитку НДЦ ІПР НАН України, к.е.н., доцент 

Ольга Полякова виступила з доповіддю «Стратегічний аналіз стану вищої освіти 

України у контексті економічної політики», в якій акцентувала увагу на ключових 



проблемах вищої освіти, що стосуються міграції, інфраструктури, кадрового забезпечення, 

фінансування, нормативно-правової бази, результативності освіти, представництва вищих 

навчальних закладів України у світових рейтингах. Жваве обговорення викликали, зокрема, 

питання формування стратегічних цілей розвитку вищої освіти. 

Доповідь ректора та засновника власного Інституту в Норвегії професора Жана-

Урбана Сандала була присвячена питанням ролі сім’ї у підприємництві в контексті 

інноваційних процесів. 

В. о. старшого наукового співробітника сектору макроекономічного аналізу та 

прогнозування відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку НДЦ ІПР НАН 

України, к.е.н., доцент Олена Решетняк виступила з доповіддю «Пріоритетні напрями 

наукової та науково-технічної діяльності як фундамент інноваційної економіки». Були 

представлені результати дослідження, які містили авторську модель визначення 

перспективних галузей реального сектора економіки щодо наукового та науково-технічного 

розвитку. 

Доцент міжнародного факультету 

Інтегрального університету м. Лакхнау 

(Індія) Amit Goel представив доповідь на 

тему «The importance of competition and 

enterprise competitiveness», у рамках 

обговорення якої були розглянуті можливі 

напрями забезпечення конкуренто-

спроможності підприємств під час пандемії COVID-19. 

 

Завідувачка кафедри міжнародної 

економіки та менеджменту ЗЕД ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, к.е.н., доцент Надія 

Проскурніна виступила з доповіддю 

«Трансформація бізнес-моделей 

підприємств роздрібної торгівлі в умовах 

цифровізації». 

 



Заключною була доповідь професора кафедри економіки підприємства та 

менеджменту ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитра Шияна. 

 

Наукова дискусія точилася, зокрема, навколо питань, що стосуються зайнятості 

жінок та чоловіків у сільській місцевості, можливих причин наявного розриву у 

величині їх заробітної плати. 

Наприкінці зустрічі професор Юрій Іванов підвів підсумки обговорень, 

висловив подяку всім присутнім за активну участь у заході.  


