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ПЕРЕДМОВА
Цьогорічна міжнародна науково-практична конференція, присвячена проблемам та
перспективам інноваційного розвитку економіки, проходить вже 21-й раз. Постійним її
ініціатором є Національна академія наук України.
Конференція відбувається в нових для України суспільно-політичних та економічних
реаліях сьогодення, 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 Україні, як країни з перехідною економікою, зберігається та продовжує розвиватися
науково-дослідний потенціал, незважаючи на низько-ефективні держані механізми його
підтримки й недостатність промислового впровадження результатів досліджень наукових
установ та університетів. З ыншого боку, в промисловому секторі економіки, незважаючи на
наявність виробництв сучасної технологічної спрямованості (космічна промисловість,
літакобудування, машинобудування), значна частка промислової продукції є низькотехнологічною. Всього в Україні обсяг експорту високотехнологічних товарів в 2013 р був
менше в 6,58 рази, в порівнянні з Польщею, в 43,5 рази нижче, ніж в Чехії і в 12,5 рази
нижче, ніж в Румунії. Вважаємо, що показники експорту high-tech товарів в Україні в 2015
році ще більш знизилися, через скорочення обсягів виробництва в українському
машинобудуванні, зниження приросту прямих іноземних інвестицій в промисловість, а
також погіршення фінансових показників діяльності підприємств.
Результатом є також і те, що в міжнародних рейтингах за рівнем
конкурентоспроможності українська економіка суттєво поступається провідним державам
світу. Так, 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.
За таких обставин немає підстав стверджувати, що зміни в українській економіці
відбуваються за рахунок якісного та суттєвого поліпшення інвестиційної привабливості
соціально-економічного середовища, яке сприяє й стимулює в суспільстві мотивації для
розвитку інноваційних процесів та науково-інноваційного потенціалу.
У зазначеному контексті проблемна орієнтованість ситуації полягає в тому, щоб
забезпечити такі умови зростання 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).
Сподіваємось, що учасники конференції зможуть надати конструктивні пропозиції
щодо вдосконалення механізмів ефективного нарощування науково-інноваційного
потенціалу та зростання її продуктивності, рекомендації щодо інноваційного та
технологічного розвитку України на основі сучасних технологій V та VI-го ТУ.
Будемо також сподіватись, що ретельний аналіз практики управління інноваціями в
низці регіонів України в контексті її національної інноваційної політики, зацікавлене
обговорення практики регіонального управління інноваціями в інших країнах з перехідними
економіками, дискусії з експертами про можливості адаптації в Україні європейського
досвіду інноваційного розвитку дозволить усім учасникам конференції краще зрозуміти
сучасні проблеми інноваційного розвитку економіки, шляхи вирішення цих проблем і
дозволить налагодити нові комунікації щодо спільної творчої співпраці в цьому напрямі.
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