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Донецьку пройшла міжнародна науково-
практична конференція “Напрями і 
моделі трансформації інноваційної 
діяльності у контексті міжнародної 
інтеграції”. Ініціаторами й 
організаторами конференції виступили 
Відділення економіки НАН України, 
Донецька обласна державна 
адміністрація, Донецький науковий центр 
НАН і МОН України, Інститут економіки 
промисловості НАН України, Донецький 
національний університет МОН України, 
Донецький університет економіки та 
права. У роботі конференції взяли участь 
128 учених-економістів, спеціалістів-
практиків, викладачів, докторантів і 
аспірантів із Росії (Саратов, Бєлгород), 
Великобританії (Ноттингем), України 
(Київ, Суми, Дніпропетровськ, Харків, 
Черкаси, Львів, Запоріжжя, Бердянськ, 
Маріуполь, Горлівка, Донецьк). У складі 
учасників конференції 19 докторів і 75 
кандидатів наук. 

Метою конференції були обмін 
науковими ідеями та практичним 
досвідом щодо проведення комплексного 
аналізу сучасних моделей і концепцій 
трансформації інноваційної діяльності в 
економіці країни та її регіонах; створення 
передумов для координації наукової 
діяльності й обміну науково-практичною 
інформацією з активізації інноваційної 
діяльності в державі та її регіонах; 
опрацювання та прийняття пропозицій 
для органів державної влади щодо 
стратегічних напрямів інноваційного 
розвитку в контексті міжнародної 
інтеграції. 

Учасникам конференції 
пропонувалося зосередити увагу на 
обговоренні найактуальніших проблем, 
серед яких: стратегічні пріоритети 
розвитку національної інноваційної 
системи; моделі та концепції розвитку 
інноваційних процесів в економіці 
країни, регіонах і промисловому секторі; 
проблеми і перспективи інноваційного 
розвитку в умовах вступу до СОТ та ЄС; 
використання національних і 
міжнародних чинників інноваційного 
розвитку промисловості на макро- та 
мезорівнях; розвиток інноваційної 
інфраструктури; економічні, 
організаційні та правові проблеми 
реалізації інноваційних стратегій; 
напрями організаційно-економічного 
забезпечення конкурентних переваг 
національної економіки на основі 
інновацій; передумови і механізми 
створення корпоративних структур на 
інноваційних засадах; соціальні аспекти 
інноваційної діяльності. 

Відкрив наукове зібрання голова 
оргкомітету конференції директор 
Інституту економіки промисловості НАН  
України, академік НАН України О.І. Амо-
ша. Вітальне слово на відкритті конфе-
ренції промовив заступник голови До-
нецької обласної державної адміністра- 
ції д.е.н., проф. Б.І. Адамов.  

На пленарному засіданні з проблем-
ними доповідями, що відкрили подальші 
дискусії учасників конференції в межах 
тематичних засідань, виступили директор 
Інституту економіки промисловості НАН 
України академік НАН України О.І Амо-
ша, голова Біржової ради ЗАТ “Фондова 
біржа “ІННЕКС” к.е.н. М.І. Назарчук, 



завідувач кафедри міжнародної 
економіки Донецького національного 
університету д.е.н., проф. Ю.В. Макогон, 
заступник завідувача відділу Інституту 
економіки  
та прогнозування НАН України д.е.н., 
проф. В.В. Корнєєв, заступник директора 
Інституту економіки промисловості НАН 
України к.е.н. А.І. Землянкін, завідувач 
відділу Інституту економіки промисло-
вості НАН України д.е.н. О.В. Мартяко-
ва, завідувач відділу Інституту економі- 
ки промисловості НАН України к.е.н. 
С.М. Кацура, співробітник Сумського об-

ласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти к.філ.н. М.В. Жук, 
провідний науковий співробітник 
Інституту економіки промисловості НАН 
України к.т.н. Ю.З. Драчук, співробітник 
Інституту економіко-правових 
досліджень НАН України 
Д.Є. Висоцький. 

На завершення конференції її 
учасники ухвалили рекомендації. Їх 
основою став запропонований 
оргкомітетом проект, зауваження і 
пропозиції, що надійшли під час роботи. 




