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«Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» 
 
XXI Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми та 

перспективи інноваційного розвитку економіки» проведено на базі Одеського 
національного політехнічного університету з 12 по 15 вересня 2016 року. На 
конференцію було представлено 89 доповідей, які були надруковано в окремій 
збірці, та роздано її учасникам під час реєстрації. Всього у роботі пленарного та 
секційних засідань прийняло участь близько 100 осіб з України, Білорусі, 
Польщі, Молдови. Організаторами конференції були: Національна академія 
наук України, Міністерство освіти та науки України, ДУ «Інститут досліджень 
науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України 
та Одеський національний політехнічний інститут. 

Учасники конференції у своїх доповідях та в процесі дискусій відзначили, 
що Конференція відбувалася в нових для України суспільно-політичних та 
економічних реаліях, обумовлених підписанням Угоди про асоціацію України з 
Європейським Союзом. Це надає нові можливості країні щодо європейської 
інтеграції, але, водночас, накладає і поглиблені зобов’язання. В той же час 
економіка України знаходиться у скрутному стані не тільки в наслідок бойових 
дій на південному сході України, але й через нерозуміння владою економічної 
ролі науки та інновацій. Всесвітній економічний форум за загальною оцінкою 
індексу глобальної конкурентоспроможності присвоїв Україні на 2015–2016 рр. 
79 ранг із 144 країн, за складовою «Технологічна готовність» 94 місце, за 
складовою «Рівень розвитку бізнесу» 97 місце, за складовою «Інновації» 
92 місце. 

У зазначеному контексті виникає завдання щодо забезпечення таких умов 
функціонування української економіки, за яких мінімізувалася б соціальна 
поляризація суспільства, формувалися суспільно-політичні механізми, завдяки 
яким вигода інвестування належала б не лише одній чи двом соціальним 
групам, а працюватиме на посилення соціальної солідарності суспільства в 
цілому. 

У зв'язку з цим дуже важливо проаналізувати не лише європейський 
досвід регіонального розвитку інновацій, але й взяти до уваги досвід тих 
областей України, для яких регіональне управління інноваціями не є чимось 
абсолютно новим (зокрема, Київського, Харківського, Львівського, Одеського). 

 
Учасники конференції рекомендують: 
Науково-дослідним організаціям та вищим навчальним закладам: 
Здійснювати масштабну науково-просвітницьку діяльність та 

підтримувати заняття школярів і студентів в гуртках і студіях по інтересам для 
формування інноваційного мислення. 

Зосередити зусилля на підготовці фахівців-професіоналів і дослідників 
шляхом впровадження принципів академічної культури, інноваційної 



економіки задля розширення знань в галузі сучасної наукової методології 
пізнання для активізації наукового інноваційного пошуку. 

Приділяти увагу: прогнозуванню, плануванню та розвитку 
інтелектуального потенціалу,а також ефективному використанню 
інтелектуального потенціалу та його перетворенню в економічний потенціал 
інноваційно-активного промислового підприємства. 

 
Комітетам Верховної Ради України: 
Визначити у законодавстві України щодо науково-технічної та 

інноваційної діяльності адресну відповідальність державних органів влади та 
інших інституту розвитку за підтримку інноваційної діяльності, яка спрямована 
на модернізацію виробництва,  

Прийняти законодавчі акти, що дозволять довестиу найближчі два роки 
відсоток виробничих технологій вітчизняних підприємств п’ятого 
технологічного укладу до 40%. 

Визначити в законодавстві України щодо науково-технічної та 
інноваційної діяльності положення, що суперечать відповідним положення у 
законодавстві ЄС, та до середини 2017 року скорегувати ці положення. 

Відповідно до ініціативи ERAC (EuropeanResearchAreaCommittee) 
розробити у 2017 році законодавчі положення щодо визначення державних 
закупівель інноваційної продукції. 

 
Кабінету Міністрів України: 
Розробити методичні рекомендації щодо визначення ринкових потреб 

виробництва в інноваційної продукції. 
Прискорити прийняття постанови КМУ «Про затвердження критеріїв 

оцінки допустимості державної допомоги на  наукові дослідження, технічний 
розвиток та інноваційну діяльність». 

 
Державним Адміністраціям регіонів України: 
Адаптувати європейський досвід щодо розробки регіональних 

інноваційних стратегій. 
Провести визначення рівню інвестиційної привабливості соціально-

економічного середовища території регіону щодо інноваційного 
підприємництва, та спланувати заходи щодо підвищення цього рівню.  

 
Міністерству освіти та науки України: 
Провести аналіз та підготувати інформаціно-аналітичні матеріали щодо: 
- матеріало-, ресурсо- енергомісткості та екологічної безпечності 

технологій, які закуповуються з-за кордону; 
- світового досвіду щодо обмеження завезення технологій, які не 

відповідають певним показникам; 
- світового досвіду фінансування не тільки розроблення, а й 

впровадження (доведення до готовності) технологій. 


