
 
 
У 2008 році Інститутом вищої кваліфікації запроваджено щорічне проведення 

Міжнародного бізнес-форуму «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності 
в Україні». 

Метою бізнес-форуму є розвиток інноваційних процесів в Україні на засадах консолідації 
інтелектуальних ресурсів в умовах євроінтеграції. 

Робота бізнес-форуму планується за напрямами:  
 інноваційна діяльність як фактор світової інтеграції; 
 вплив пандемії COVID-19 на інноваційний розвиток економіки; 
 інноваційний розвиток бізнесу; 
 інноваційні технології у сфері внутрішньої та зовнішньої торгівлі; 
 управління інноваційними проєктами та стартапами; 
 захист об’єктів інтелектуальної власності і міжнародний трансфер технологій; 
 інноваційна функція бізнес-освіти; 
 провідний досвід бізнес-асоціацій та галузевих об’єднань в системі розвитку 

інноваційної діяльності. 
Для участі в дискусії запрошені представники органів державної влади, бізнесу, 

наукових, освітніх і громадських організацій, ЗМІ. 
В умовах глобалізації процесів економічного реформування розвиток суспільства 

набуває чітко визначений інноваційний напрям руху. Докорінна зміна міжнародної 
економічної системи, безпрецедентне зростання економіки в світових масштабах, 
фінансового добробуту та перехід на високі стандарти якості життя спонукають усіх 
небайдужих спрямовувати ресурси на вдосконалення існуючих та розробку нових механізмів 
функціонування національних економік в напрямку синхронізації відповідей на виклики та 
загрози ХХІ ст. 

Поширення інноваційних цифрових технологій у глобальному світовому просторі 
означає, що потрібно більше уваги приділяти безперервному навчанню населення та 
знаходити абсолютно нові рішення для створення глобальних соціальних систем. Та все це 
не можливо вирішити кожній країні окремо, лише в об’єднанні спільних зусиль країн світу у 
сфері науки, освіти та бізнесу перспектива впровадження інноваційних цифрових технологій, 
виведення рівня освіти та добробуту населення на якісно інший рівень стає більш реальною.  

Інноваційно-інформаційний розвиток економіки та підвищення 
конкурентоспроможності належить до найбільш важливих національних стратегічних 
завдань. Розвиток інноваційної бізнес-моделі підприємництва, нарощування інноваційного 
людського капіталу за рахунок реформування наявної системи освіти, формування розумної 
соціальної економіки, нарощування глобальних інвестиційних ресурсів для фінансування 
дослідницьких та інноваційних освітніх програм є основою інноваційного розвитку будь-якої 
держави, об’єднуючи зусилля державного та приватного секторів у досягненні своїх цілей. Їх 
діяльність має бути зосередженою передусім  на  формуванні вітчизняної інноваційної 
системи, запровадженні сучасних інструментів підтримки прийняття управлінських рішень, 
використанні технологій штучного інтелекту. 



Рівноправне існування України в глобальній економіці можливе за умови формування 
такої національної інноваційної системи, яка буде спиратися на вже наявні конкурентні 
переваги гуманітарної, геополітичної, економічної сфери та сприяти побудові й розвитку 
економіки знань. Найбільша ефективність  вітчизняного бізнесу може бути досягнута тільки 
за умов використання інновацій як одного із найважливіших чинників його успішного 
функціонування та економічного зростання. 

Державний торговельно-економічний університет та Інститут вищої кваліфікації вже 
чотирнадцять років поспіль забезпечує обмін науковими думками та практичним досвідом в 
сфері інновацій як в національному, так і у глобальному світовому середовищі, надає 
можливість використати кращі надбання для практичної реалізації спільних інноваційних 
проектів і програм у різних секторах економіки.  
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