
Міжнародна науково-практична конференція 

"Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" 

 
 

25 листопада 2022 року в онлайн форматі відбувся круглий стіл "Економіка 

України в умовах війни: втрати та напрямки відновлення" у рамках Міжнародної 

науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми 

науки та практики", присвяченої видатному вченому-економісту Овсію Ліберману. 

Організаторами заходу виступили Науково-дослідний центр індустріальних проблем 

розвитку НАН України та Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця.  
 

 
 

У конференції взяли участь понад 200 учасників з України та інших країн Європи 

й Азії: Індії, Норвегії, країн Прибалтики, Польщі та інших. У рамках круглого столу в 

обговоренні взяли участь науковці установ Національної академії наук України, 

викладачі вищих навчальних закладів, а також представники університетів Індії, Латвії 

та Норвегії. 

Відкрили круглий стіл проректор з навчально-методичної роботи ХНЕУ імені  

С. Кузнеця, к.е.н., доц. Каріна Немашкало, завідувач кафедри менеджменту, логістики 

та інновацій ХНЕУ імені С. Кузнеця, д.е.н., проф. Олена Ястремська та директор НДЦ 

ІПР НАН України, д.е.н., проф. Вікторія Хаустова, яка виступила модератором 

круглого столу. Була відзначена важливість зустрічі науковців та обмін результатами 

досліджень в надскладний для нашої країни період.  

З вітанням до учасників конференції звернувся віце-ректор з науки Балтійської 

міжнародної академії (м. Рига, Латвія) професор Владислав Волков, якій відзначив 

важливість наукової співпраці між країнами у вирішенні питань забезпечення 

конкурентоспроможності та інноваційного розвитку.  



Відкрила програму виступів круглого столу професор кафедри банківської справи 

і фінансових послуг ХНЕУ імені С. Кузнеця, д.е.н., проф. Наталія Внукова з доповіддю 

"Конкурентоспроможність та інновації у спадщині професора Ростислава 

Колегаєва, учня видатного вченого Овсія Лібермана". 
 

 
 

Ректор та засновник власного Інституту в Норвегії проф. Jan-Urban Sandal  

(м. Льоренськог, Норвегія) представив доповідь "Strategic Management of 

Competitiveness based on Innovation".  
 

 
 

Д.е.н, доц. Балтійської міжнародної академії (м. Рига, Латвія) Jurijs Baltgailis 

виступив із доповіддю "Problems of innovation in the field of financial technologies", в 

якій окреслив особливості сучасних банківських систем та роль сучасних фінансових 

технологій (fintech) в їх розвитку. Під час обговорення були відзначені успіхи України, 



які були досягнути в сфері впровадження фінансових технологій і стали передовим 

прикладом для інших країн. 
 

 
 

Головний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН 

України (м. Київ, Україна), д.е.н., проф. Валентина Антонюк виступила із доповіддю 

"Вплив війни на економіку України: масштабні втрати та нові можливості", в якій 

навела результати досліджень міжнародних організацій та університетів щодо втрат 

України від початку війни з росією у 2014 р. Особливу увагу було акцентовано на 

демографічних питаннях та шляхах відновлення країни.  
 

 
 

Заступник директора ДУ "Інститут проблем ринку і економіко-екологічних 

досліджень НАН України" (м. Одеса, Україна) д.е.н., проф. Олександр Лайко 

представив матеріал на тему "Стратегічні пріоритети стимулювання інноваційного 



розвитку економіки в повоєнний період". У доповіді було зосереджено увагу на 

пільговому оподаткуванні інноваційної діяльності, підготовці кадрів, наявних 

можливостях інноваційного розвитку територіальних громад.  

Заступник директора з наукової роботи НДЦ ІПР НАН України (м. Харків, 

Україна) д.е.н., проф. Ірина Губарєва представила результати досліджень на тему 

"Індустріальні парки як інструмент підтримки розвитку промислового сектору та 

відновлення економіки України". У доповіді окреслено потенціал та поточні 

проблеми функціонування індустріальних парків в Україні. 
 

 
 

К.е.н., проф. міжнародного факультету Інтегрального університету (м. Лакхнау, 

Індія) Amit Kumar представив доповідь на тему "Role of Enterprise Architecture in 

Digital Transformation", у рамках обговорення якої були розглянуті перспективи 

співпраці України та Індії в сфері цифрової трансформації. 
 
 

 



Провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики ДУ 

"Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України" (м. Львів, 

Україна), д.е.н., проф. Анатолій Мокій представив наукові розробки наукового 

колективу (д.е.н., проф. Анатолій Мокій, д.е.н., проф., проректор з наукової та 

міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів, професор кафедри 

економічної кібернетики Національного технічного університету України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Ольга Іляш (м. Київ, Україна), д.е.н., 

проф., професор кафедри маркетингу Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького Марія Флейчук  

(м. Львів, Україна), д.е.н., проф., в.о. завідувача кафедри менеджменту мистецтва, 

Львівська національна академія мистецтв Олеся Дацко (м. Львів, Україна)) щодо 

"Методологічного підходу до моделювання продуктивної спроможності регіону в 

умовах війни".  
 

 
 

Також із доповідями виступили д.е.н., проф., професор кафедри економіки 

підприємства та організації бізнесу ХНЕУ імені С. Кузнеця Дмитро Шиян – "Вплив 

рівня самооцінки домогосподарствами своїх доходів на формування споживчого 

попиту" та викладач кафедри менеджменту, логістики та інновацій ХНЕУ імені 

С. Кузнеця Анастасія Тутова – "Міграція населення під час війни та її вплив на 

ринок оплати праці". 

Всі виступи учасників супроводжувалися активними дискусіями та обговоренням 

представлених матеріалів.  

Наприкінці організатори круглого столу подякували учасникам за плідну роботу, 

зазначили необхідність згуртованої роботи у пошуку шляхів та механізмів відбудови 

економіки України та висловили надію на скорішу перемогу. 

  



За результатами конференції підготовлено Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблем науки та 

практики". В збірку увійшли програма конференції, доповіді учасників круглого столу 

та тези доповідей її учасників. Матеріали конференції представлені за трьома секціями: 

проблеми стратегічного управління конкурентоспроможністю на основі інновацій, 

управління розвитком міжнародної діяльності підприємств в умовах цифрової 

трансформації, сучасні детермінанти забезпечення конкурентоспроможності та 

національної безпеки України.  

На основі висновків за доповідями підготовлені рекомендації до органів влади 

щодо удосконалення управління економікою України у воєнний та повоєнний часи. 

 


