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«Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств регіону на зовнішніх ринках»
Ця обласна інформаційна сесія, що відбулася в квітні на базі нашого університету, була
організована й проведена Харківською обласною державною адміністрацією (Департамент з
підвищення конкурентоспроможності регіону та Департамент економіки і міжнародних
відносин), Громадською спілкою «Харківський університетський консорціум» та за участю
ректорату, науково-дослідної частини й науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ».
Подія викликала значний інтерес з боку наукових кіл Харківщини. Загальна кількість
учасників – 63, вони представляли 17 вищих навчальних закладів регіону різних форм
власності із багатовекторною спеціалізацією підготовки спеціалістів.
Серед учасників заходу були керівники регіональних бізнес-асоціацій, структурних
підрозділів Харківської облдержадміністрації, представники громадськості регіону.
Метою інформаційної сесії було інформування представників науки та бізнесу Харківської
області про можливості цільового сценарію розвитку області за рахунок реалізації концепції
розумної спеціалізації; про перспективи впровадження на Харківщині стратегії Smart
спеціалізації як ефективного інструменту підвищення конкурентоспроможності економіки.
Обговорювались також потенціал регіону, пріоритетні галузі його стратегічного розвитку як
пілотного регіону для реалізації проекту Європейської Комісії «Розумні спеціалізації та
організаційний розвиток для країн розширення та країн асоційованих до програми Горизонт
2020».
Під час інформаційної сесії відбулась відеоконференція за участі І. Єгорова, доктора
економічних наук, старшого наукового співробітника відділу інноваційної політики, економіки
та організації високих технологій Державної установи «Інститут економіки та прогнозування
Національної академії наук України».
Від НТУ «ХПІ» з доповідями виступили: Геннадій Семенович Хрипунов – д. т. н., професор,
проректор з науково-педагогічної роботи; Ігор Володимирович Кононенко – д. т. н.,
професор, зав. кафедри «Стратегічне управління»; Тарас Володимирович Данько – к. е. н.,
професор кафедри «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів»; Олена
Петрівна Черних – к. ф.-м. н., доцент кафедри «Обчислювальна техніка та програмування»;
Ольга Ігорівна Савченко – к. е. н., професор кафедри «Організація виробництва та
управління персоналом».
Учасники сесії вирішили ініціювати утворення робочої групи, до функцій якої належатимуть
ґрунтовне наукове дослідження статистичних показників соціально-економічного росту;
визначення пріоритетних галузей промисловості, сфери послуг регіону з метою найбільш
ефективного використання залучених обсягів прямих інвестицій підприємств реального
сектору економіки Харківщини; формування пропозицій щодо впровадження на Харківщині
концепції розумної спеціалізації та ін.
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