
Міжнародна науково-практична конференція 

"Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" 

 

19 листопада 2021 року в онлайн форматі відбувся круглий стіл «Системна 

взаємодія освіти і науки – основа інноваційного розвитку держави» у рамках 

шістнадцятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», 

присвяченої видатному вченому-економісту Овсію Ліберману. Організаторами заходу 

виступили Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця 

та Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. В 

обговоренні у рамках круглого столу взяли участь науковці Національної академії 

наук України, викладачі вищих навчальних закладів, а також представники 

університетів Індії та Норвегії. 

Відкрили круглий стіл проректор з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва ХНЕУ імені С. Кузнеця Володимир Єрмаченко та директор НДЦ 

ІПР НАН України Вікторія Хаустова. Присутні були запрошені до активної участі у 

науковій дискусії. Модератором круглого столу виступила завідувачка кафедри 

менеджменту, логістики та економіки ХНЕУ, д.е.н., професор Олена Ястремська. 

Першим із доповіддю "Competition or Innovation?" виступив ректор та 

засновник власного Інституту в Норвегії професор Жан-Урбан Сандал. Особливу 



зацікавленість учасників викликали питання щодо наявних бар'єрів, які стримують 

розвиток інноваційного підприємництва в Україні. 

 

 

 

Д.е.н., доцент, старший науковий співробітник НДЦ ІПР НАНУ Олена 

Решетняк представила доповідь "Університет майбутнього: виклики для 

вітчизняної вищої освіти", в якій навела результати аналізу стану та тенденцій 

розвитку вітчизняної наукової та освітньої сфери, а також перспектив соціально-

економічного розвитку країни та світових сценаріїв розвитку вищої освіти, 

розглянула сценарії майбутнього університетів України.  

Д.е.н., професор кафедри економіки підприємства та менеджменту ХНЕУ 

Дмитро Шиян виступив із матеріалом на тему "Рівень освіти як фактор 

формування людського капіталу в Україні". У доповіді акцентовано увагу на 

підтвердженій в процесі дослідження гіпотезі щодо впливу рівня освіти на величину 

отримуваних доходів. Крім того, на основі даних державних статистичних 

спостережень домогосподарств обґрунтовано, що рівень освіти має безпосередній 

вплив на якість формування людського капіталу. 

Доцент міжнародного факультету Інтегрального університету м. Лакхнау 

(Індія) Amit Goel представив доповідь на тему "Effect of digital transformation on 

business", у рамках обговорення якої були розглянуті перспективи цифрової 

трансформації в Україні та необхідні ресурси для її забезпечення. 



 

К.е.н., доцент Вікторія Остапенко ознайомила учасників круглого столу із 

результатами дослідження "Формування взаємодії освіти, науки та бізнесу в 

умовах розвитку інноваційної економіки". Були окреслені фактори, що гальмують 

реформування наукової компоненти вищої освіти в Україні. Запропонована 

систематизація проблем та пріоритетних напрямів державної політики МОН України 

у сфері науки. 

 

Також із доповідями виступили д.е.н., професор Людмила Піддубна – 

"Інвестиційно-інноваційні імперативи сучасної структурної політики" та к.е.н., 



доцент Світлана Добринь – "Аналіз факторів конкурентоспроможності та їх 

вплив на ефективність маркетингової діяльності вітчизняних підприємств". 

Всі доповіді супроводжувались активною участю науковців у обговоренні 

найбільш актуальних питань. 

За результатами конференції підготовлено Матеріали Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Конкурентоспроможність та інновації: 

проблем науки та практики». В збірку увійшли програма конференції, доповіді 

учасників Круглого столу та тези доповідей на електронному носії. 


