РЕЗОЛЮЦІЯ
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
науковців та студентів
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»
25 жовтня в Донецькому державному університеті управління кафедрою
менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності проведено
Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію науковців та студентів
«Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах
інтеграційних та глобалізаційних процесів» на честь 25-річчя кафедри.
Співорганізаторами конференції виступили: Вища школа банківської справи в
Гданську (Польща), Університет Північна Кароліна (США), Батумський
державний університет ім. Шота Руставелі (Грузія), Європейський інститут
післядипломної освіти (Словацька Республіка), Варненська Торгово-промислова
палата (Болгарія).
У роботі конференції взяло участь понад 100 науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів і фахівці-практики з різних регіонів
України, а також зарубіжні колеги з п’яти країн світу.
Учасники конференції зазначають, що в умовах глобалізації економіки та
прискорення інтеграційних процесів головним завданням держави має стати
розробка конструктивної соціально-економічної політики, спрямованої на
розвиток зовнішньоекономічної й інноваційної діяльності підприємств,
орієнтованих на світові товарні ринки, та формування конкурентних переваг
галузей національного господарства для прискорення їх розвитку як ефективного
підґрунтя соціальних перетворень та забезпечення економічної безпеки держави й
регіонів.
Серед чинників, що гальмують розвиток зовнішньоекономічної та
інноваційної діяльності підприємств, галузей і держави в цілому, учасники
конференції виділяють:
структурні диспропорції в економіці, що накопичувалися десятиріччями, її
залежність від зовнішніх чинників, зокрема стану світових ринків; негативні
тенденції стійкого переважання в експорті сировини та низької частки готової
продукції; високий рівень енергоємності базових галузей промисловості та
енерговитратне виробництво товарів; недостатній рівень реалізації інноваційного
потенціалу підприємств, галузей і регіонів;
низький рівень модернізації підприємств промислових галузей через низьку
активність інноваційної діяльності на рівні суб’єктів господарювання, що в умовах
недостатньої фінансової стійкості і обмеженості власних коштів у підприємств для
інвестування та нерозвиненості фінансового ринку зменшує виробництво
високотехнологічної інноваційної продукції та послуг, конкурентоспроможних на
зовнішніх ринках;
обмежені ємності зовнішніх ринків; значно зарегульований та ускладнений
вихід на світові ринки українських підприємств за відсутності у більшості з них
досвіду та спеціальних знань щодо такої діяльності, в тому числі маркетингової;

низький рівень гармонізації національних нормативно-правових актів і
нормативно-технічних документів, що обумовлює наявність бар’єрів у сфері
зовнішньої торгівлі і знижує конкурентоспроможність продукції на зовнішніх
ринках;
відсутність стійкого інноваційного підґрунтя зовнішньої сфери економіки,
через що показники реалізації інноваційної продукції за межі України не мають
чіткої тенденції; перелік показників інноваційної складової експортної діяльності
повинен бути розширений в умовах високого рівня відкритості економіки України;
недостатню ефективність діяльності органів державного управління та
регіональної влади в реалізації зовнішньої і внутрішньої політики держави, зокрема
таких її складових, як регіональна, інноваційно-інвестиційна, грошово-кредитна,
соціальна, еколого-виробнича;
невідповідність професійно-кваліфікаційної структури трудових ресурсів
потребам ринку; скорочення інтелектуального потенціалу та відтік людського
капіталу; недостатність прогресивних форми і методів підготовки фахівців для
вирішення проблем на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни
та регіонів.
Учасники конференції вважають, що ключовим чинником розвитку
зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в Україні є поєднання зусиль
влади, науки, освіти і бізнесу для забезпечення успішних структурних зрушень в
економіці та вирішення соціальних проблем. Актуальність такої взаємодії
посилюється тим, що найважливішою умовою зростання вітчизняної економіки є
спільна участь органів державної влади, місцевого самоврядування, наукових
установ і навчальних закладів, інноваційних структур і підприємств у підготовці
висококваліфікованих кадрів та впровадженні новітніх технологій і технічних
рішень у всіх галузях економіки для виробництва високотехнологічної продукції
та послуг.
З метою подальшого удосконалення механізмів і методів управління
зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю підприємств, галузей
національного господарства, економіки регіонів та України в цілому, учасники
конференції вважають за доцільне:
1. Для удосконалення державної зовнішньоекономічної та інноваційної
політики як основи забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств,
галузей і регіонів в умовах глобалізації та прискорення інтеграційних процесів
Донецькому державному університету управління спільно з Донецькою обласною
радою, Донецькою облдержадміністрацією розглянути можливість створення
консультаційно-інформаційного центру з питань зовнішньої торгівлі, інновацій та
інвестицій на регіональному рівні.
2. З метою вдосконалення науково-технічної та екологічної політики для
забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств, галузей і регіонів
на засадах гармонізації нормативно-правових актів і нормативно-технічної
документації та усунення бар’єрів у зовнішній торгівлі, Донецькому державному
університету управління спільно з Маріупольською міською радою, крупними
підприємствами розглянути можливість створення ініціативної групи з
представників органів державної влади і бізнесу, наукових установ і навчальних
закладів для розробки проекту щодо інноваційного та екологічно безпечного
розвитку міста Маріуполь.

3. З метою підвищення конкурентоспроможності підприємств і
пріоритетних галузей промисловості Донецького регіону і держави, Донецькому
державному університету управління виступити з ініціативою та щодо розроблення
Стратегії розвитку зовнішньоекономічного комплексу Донецької області з
урахуванням глобалізаційних та інтеграційних процесів, геоекономічного
розвитку України.
Учасники конференції виражають впевненість в тому, що реалізація
поставлених завдань сприятиме розвитку зовнішньоекономічної та інноваційної
діяльності, підвищенню конкурентоспроможності підприємств, регіонів та
галузей економіки України.
Програмний та організаційний комітет конференції
25 жовтня 2018 р.
м. Маріуполь

