
Міжнародна науково-практична конференція 

«Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» 

 

15 листопада 2018 року відбувся круглий стіл «Інноваційний шлях розвитку України: 

проблеми та перспективи» у рамках Міжнародної науково-практичної інтернет-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 С. Кузнеця. В обговоренні у рамках круглого 

столу взяли участь науковці Національної академії наук України, викладачі вищих 

навчальних закладів, а також представники університетів Германії, Німеччини та Швеції. 

Професор Наталія Внукова 

виступила з доповіддю «Інноваційність 

теорії О. Лібермана», в якій акцентувала 

увагу присутніх на такій базовій інновації 

науковця, як скорочення кількості 

показників для оцінки ефективності діяль-

ності підприємства та використання 

рентабельності в якості ключового 

індикатору. Крім того, було представлено короткий огляд найбільш вагомих наукових праць 

О. Лібермана та його послідовників, зокрема, учнів наукової школи, що сформувалася у 

Харківському інженерно-економічному інституті.  

З доповіддю «Нова промислова 

революція та вибір моделі розвитку 

економіки країни» виступив директор НДЦ 

ІПР НАН України професор Микола 

Кизим, в якій ознайомив учасників із 

результатами досліджень Центру щодо 

аналізу факторів ефективності 

функціонування промисловості країни, 

прогнозування розвитку нових технологій та потенційних можливостей їх впровадження 

підприємствами України.  

Професор Університету імені Фрідріха-Александра міст Ерлангена та Нюрнберга 

(Німеччина) Юрген Келер приєднався до присутніх в режимі відеоконференції. Разом із 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3


доцентом ХНЕУ імені С. Кузнеця Надією Проскурніною були представлені основні 

положення проведеного спільного дослідження на тему «Реальний обмінний курс як 

вимірювач конкурентоспроможності для країн Східної Європи».  

Відеодоповідь професора Жана-Урбана Сандала, який є ректором та засновником 

власного Інституту в Норвегії була присвячена сучасним проблемам розвитку науки та 

інновацій в світі, зокрема, негативному впливу політичних сил на діяльність в цих сферах. 

Професор Іван Булєєв (Інститут економіки 

промисловості НАН України) виступив із доповіддю 

«Інвестиційна активність підприємства як домінанта 

його конкурентоспроможності», в рамках якої 

запропонував перехід до нової моделі інвестиційної 

діяльності, що дозволить у перспективі сформувати 

основу для інноваційного розвитку підприємств.  

Доцент Кристіанштадського університету Уманс 

Тимур (Швеція) також взяв участь у заході в режимі 

відеоконференції та сконцентрував увагу присутніх на 

питаннях інноваційного менеджменту та складових 

успішної реалізації інноваційних проектів на 

підприємствах. 

Заключною стала доповідь професора Ігоря 

Матюшенка (Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна), яка була 

присвячена впливу Індустрії 4.0 на глобальні 

економічні процеси. Акцентовано увагу на основних 

причинах уповільнення економічного зростання в 

світовому масштабі. Особливу зацікавленість 

присутніх викликали представлені результати 

досліджень щодо переліку професій, які у 

майбутньому залишаться актуальними, а також тих, 

що мають ризик повністю зникнути через 

безперервне поширення автоматизації процесів та 

впровадження новітніх технологій. 


