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Od Redakcji / Editorial
Tematyka pierwszego numeru naszego pisma w 2015 roku skupiona jest wokół szeroko poję-
tej innowacyjności. Znajdujemy tu rozważania, dotyczące zaangażowania pracowników, jako 
jednego z istotnie ważnych stymulatorów innowacyjności. Organizacje, które chcą budować 
swoja innowacyjność, muszą koncentrować się na pracownikach zaangażowanych, mających 
poczucie misji wiedząc, że ich wysiłek zaowocuje sukcesem finansowym. Szerzej na temat sty-
mulatorów, a także barier wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach - w oparciu o badania 
empiryczne – przedstawia kolejny artykuł, zwracając uwagę na aspekty regionalne.

W prezentowanym numerze czasopisma zawarte są także rozważania na temat wykorzysta-
nia teorii innowacji w budowie i rozwoju klastrów. Problem jest oczywiście dyskusyjny i wspo-
mniany artykuł daje dobrą do tego podstawę. Przedstawione są także zagadnienia teoretyczne 
i praktyczne procesu budowy sieci badawczych we współczesnej gospodarce.

Głównym czynnikiem rozwoju, w tym innowacyjności, jest wiedza, którą zdobywa się w sfe-
rze dobrze zaplanowanej i zorganizowanej edukacji. Mając to na uwadze, w czasopiśmie za-
mieszczony został artykuł, omawiający problematykę reformowania szkolnictwa wyższego na 
Ukrainie. Zwrócono szczególną uwagę na lepsze zaspokojenie potrzeb kadrowych w aspekcie 
regionalnym. Wyższe szkolnictwo ma być bliżej klienta. Omówiony jest także proces zarządza-
nia w szkołach wyższych, uwzględniający wymagania współczesności.

Programy nauczania w szkole wyższej powinny być ciągle uzupełniane, w związku ze zmienia-
jącą się rzeczywistością. Ważna jest także aktualna wiedza studentów i umiejętność interpreto-
wania współczesnych zjawisk. Stąd też opublikowaliśmy artykuł, dotyczący opinii studentów na 
temat skutków innowacji w energetyce.

Podjęty też został problem zarządzania cyklem inwestycyjnym na Białorusi. W pracy tej podkre-
ślono konieczność uwzględnienia właściwości poszczególnych branż.

Pragniemy też poinformować Czytelników, iż począwszy od tego numeru czasopismo „Zarzą-
dzanie. Teoria i Praktyka” będzie kwartalnikiem, a nie jak dotąd półrocznikiem.
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