
Міжнародна науково-практична конференція 

«Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» 

 

16-17 листопада 2017 року Науково-дослідний центр індустріальних 

проблем розвитку НАН України спільно з Харківським національним 

економічним університетом імені С. Кузнеця провів Міжнародну науково-

практичну конференцію, присвячену 120-й річниці від дня народження 

видатного вченого-економіста О. Г. Лібермана. Участь у конференції взяли 

науковці Національної академії наук, вищих навчальних закладів України та 

інших країн. 

Захід відкрив директор Науково-дослідного центру індустріальних 

проблем розвитку НАН України, член-кореспондент НАН України Микола 

Кизим, який підкреслив значущість постаті вченого та педагога Овсія 

Лібермана, а також поділився своїми власними спогадами про зустріч з 

науковцем під час свого навчання в аспірантурі Харківського національного 

економічного університету.  

 

У рамках конференції було проведено круглий стіл 

«Конкурентоспроможність, інновації та економічне зростання», на якому 



відбулись обговорення найбільш актуальних питань, пов’язаних із заявленою 

тематикою та ряд цікавих наукових дискусій. Першою виступила професор 

Наталія Внукова з доповіддю «Учні О. Г. Лібермана: професор С.У. Олійник як 

послідовник теорії О.Г. Лібермана». Доповідач акцентувала увагу присутніх на 

важливості зв’язку поколінь в процесі наукового пошуку, зупинилась на 

основних напрямах досліджень та спільних наукових результатах Овсія 

Лібермана та Станіслава Олійника.  

 

Заступник директора департаменту науково-технічного розвитку  

Міністерства освіти і науки України Олег Хименко доповів результати 

досліджень щодо ролі системи вищої освіти як складової забезпечення 

державних планів інноваційного розвитку. У зв’язку з цим жваве обговорення 

викликали, зокрема, проблеми державного фінансування науково-дослідних 

робіт, що проводяться вищими навчальними закладами та забезпечення 

затребуваності їх результатів з боку бізнесу.  

В режимі онлайн-конференції до присутніх приєднався ректор та 

засновник приватного незалежного наукового інституту професор Жан-Урбан 

Сандал (Норвегія), який присвятив свою доповідь сучасним підходам у сфері 

менеджменту інновацій та використанні конкурентоспроможності персоналу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F


 

Професор Ігор Матюшенко запропонував учасникам своє бачення нової 

промислової революції як фактору інноваційного розвитку України. Для 

модернізації економіки на новій технологічній базі важливого значення 

сьогодні набуває визначення пріоритетів науково-технічних досліджень у галузі 

конвергентних технологій і створення на їх основі інноваційних розробок. 

 

Докторант кафедри менеджменту та бізнесу ХНЕУ ім. С Кузнеця Ганна 

Черноіванова у своїй доповіді запропонувала обґрунтування методологічного 

підходу до нормування та визначення трудомісткості інноваційної праці.  

Завідувач кафедри економіки та маркетингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

професор Петро Орлов привернув увагу учасників круглого столу до такого 



фактору конкурентоспроможності підприємства, як соціальна відповідальність. 

У зв’язку з цим були наведені цікаві приклади з міжнародного досвіду, щодо 

недотримання принципів соціальної відповідальності та, як наслідок, судових 

розглядів та фінансових втрат компаній в результаті призначення штрафів. 

Доповідь завідувача сектору макроекономічного аналізу та 

прогнозування НДЦ ІПР НАН України, доцента Ольги Полякової була 

присвячена науковому забезпеченню конкурентоспроможності України у сфері 

біотехнологій. Представлений матеріал містив результати бібліометричного та 

патентного аналізу існуючих біотехнологічних розробок, проведеного на основі 

інформації відповідних українських та міжнародних баз даних публікацій та 

патентів.  

Так, світовими лідерами за публікаційною активністю у напрямках, 

пов’язаних з питаннями біотехнологій є США, Китай, Німеччина, 

Великобританія, Японія, Австралія, Індія, Корея, Італія, Франція й Іспанія. 

Частка ж України є дуже малою у порівнянні з провідними країнами. Можна 

також зазначити, що певні переваги у розвитку біотехнологій Україна має у 

галузі сільського господарства, що може стати основою розвитку її 

біоекономіки. 

З цього приводу особливу зацікавленість у присутніх викликали питання 

нормативно-правового забезпечення використання біотехнологій в Україні та 

світі. 



Професор Дмитро Шиян у своїй доповіді «Сучасний стан і рівень 

конкурентоспроможності виробництва насіння соняшнику в Україні» окреслив 

динаміку окремих показників виробництва соняшнику в Україні. На основі 

дослідження взаємозв’язків між показниками рівня врожайності, прибутку та 

витрат на 1 га посівної площі соняшнику в сільськогосподарських 

підприємствах Харківської області у 2016 р., а також спираючись на 

економічну теорію, були визначені ймовірні перспективи щодо зміни 

ефективності та конкурентоспроможності цих підприємств. 

 

Враховуючи тенденцію до значного зростання посівних площ соняшника 

в Україні та результати аналізу міжнародного досвіду, жваву дискусію у 

присутніх викликали питання високих ризиків, що мають місце по відношенню 

до властивостей ґрунту, який певний час використовується для вирощування 

соняшнику. Значну зацікавленість науковці проявили й до питання земельної 

реформи та її впливу на концентрацію діяльності аграріїв саме на виробництві 

даної культури. 

Наприкінці зустрічі заступник директора з наукової роботи НДЦ ІПР 

НАН України професор Юрій Іванов підвів підсумки обговорень та 

запропонував окремі результати оформити у вигляді пропозицій до 

центральних органів виконавчої влади.  Формат круглого столу дозволив 

науковцям встановити професійні зв’язки з колегами з інших установ для 

налагодження подальшої співпраці. 


