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Світ інновацій

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ. № 6, 2006

27 жовтня 2006 р. в Національній юридичній
академії України ім. Ярослава Мудрого (вул.
Пушкінська,  77) відбулася  Всеукраїнська на�
уково�практична конференція "Інноваційний
розвиток України: наукове, економічне та
правове забезпечення". З науковими допові�
дями виступили  академіки НАН України Та�
цій В.Я., Семиноженко В.П, керівники мініс�
терств та відомств, представники провідних
освітянських та наукових закладів.

28 жовтня відбулися секційні засідання з
таких питань: глобальні закономірності та
регіональні особливості функціонування су�
часної інноваційної системи; організаційно�
економічні складові інноваційної діяльності;
цивілістичні та регуляторні аспекти створен�
ня та впровадження інноваційних продуктів і
стимулювання інноваційних процесів на
інституціональному рівні.

Секційним засіданням передувала  пре�
зентація нових наукових видань з питань ін�
новаційного розвитку економіки та його пра�
вового забезпечення, що відбулася в Хар�
ківському національному економічному уні�
верситеті та Національній юридичній ака�
демії України імені Ярослава Мудрого. Учас�
ники та гості конференції ознайомилися з
інноваційною інфраструктурою м. Харкова.

Для участі в роботі конференції подано
125 доповідей від провідних науковців та
фахівців Києва, Харкова, Донецька, Львова,
Дніпропетровська, Луганська, Полтави, Оде�
си, Сум, Автономної Республіки Крим.

В умовах глобалізації перехід до інно�
ваційної моделі національної економіки – за�
порука економічної безпеки держави та її
конкурентоспроможності. За досвідом про�
відних країн перехід національної економіки
на інноваційний алгоритм розвитку став
можливим лише за умови паралельної ре�
алізації трьох стратегічних напрямів: ство�

рення національної інноваційної системи,
ефективної організації наукових досліджень
(перш за все на "проривних" напрямах) та
інноваційної модернізації промисловості.
Зрозуміло, що розбудова національної інно�
ваційної системи неможлива без створення
ефективних механізмів наукового, еконо�
мічного і, головне, правового забезпечення.

Під час виїзного засідання Президії
Національної академії наук України м. Хар�
кові, яке відбулося у березні 2006 р. за участю
Президента України В.А. Ющенка, наголошу�
валось на нагальній необхідності проведення
наукової конференції з питань інноваційного
розвитку економіки України та її регіонів. Ви�
ходячи із значення такого заходу, Академія
правових наук України та Північно�Східний
науковий центр НАН І МОН України ініцію�
вали проведення у Харкові Всеукраїнської
науково�практичної конференції "Інновацій�
ний розвиток України: наукове, економічне та
правове забезпечення". Співорганізатори
конференції – Міністерство освіти і науки
України, Міністерство економіки України,
Міністерство промислової політики, Націо�
нальна академія наук України, Харківська об�
ласна державна адміністрація та ряд про�
відних наукових установ і вищих навчальних
закладів.

Конференція стала першим кроком на
шляху наукової систематизації законодавчих
та нормативних актів щодо забезпечення
інноваційного розвитку вітчизняної еко�
номіки, розробки національної стратегії інно�
ваційного розвитку, а також комплексу
відповідних збалансованих заходів на загаль�
нонаціональному, регіональному і місцевому
рівнях.
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