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Відділ засновано у 1997 р. з метою дослідження проблем динаміки та структури
економіки та структурної політики держави.
Основною метою діяльності підрозділу є пошук оптимальних шляхів та
ефективних механізмів забезпечення економічного зростання України на основі
здійснення структурних змін у національній економіці та наукове обґрунтування
пропозицій щодо удосконалення державної економічної політики.
Пріоритетні напрями наукової діяльності:
 макроекономічні проблеми економічного зростання
 конкурентоспроможність національної економіки, причини і наслідки
струкурних обмежень у розвитку її галузей і сегментів
 трансформація структури реального сектора та інвестиційної політики
держави
 інклюзивна економіка
 реформування системи освіти
 стимулювання інноваційного розвитку економіки
 структурні зміни як основа інклюзивного розвитку національної економіки;
 національне багатство як потенціал інклюзивного розвитку економіки
України;
 ринкова турбулентність та проблеми адаптивності економічних систем;
 ендогенні та екзогенні чинники інклюзивного розвитку;
 інституційні бар’єри інклюзивності підприємницької діяльності;
 науково-технологічні та освітні параметри інклюзивності економіки;
 пріоритети та механізми державної політики інклюзивного розвитку.
Основні можливі перспективні напрями співпраці відділу та МСБ:




відділ може виступати провідником законодавчих змін;
розробляти стратегії і законопроекти стосовно розвитку певних сфер
економічної діяльності;
здійснювати дослідження ринку;



розвивати міжнародну співпрацю в рамках трикутнику бізнес – наука –
освіта з використанням міжнародних дослідницьких мереж, у т.ч. за участю
діаспори;



проводити глибинний аналіз економічних аспектів дяльності МСБ за
допомогою технологій big data analysis та інших інструментів, що потенційно
може бути одним з елементів техніко-економічного обгрунтування в
проектах Horizon 2020 SME Phase 1 та ін.

Співробітники відділу долучаються до організації практичних заходів,
спрямованих на полегшення доступу вітчизняних підприємств малого і середнього
бізнесу до фінансування інноваційних розробок шляхом участі у цільових конкурсах
ЄС. Так, у травні 2017 р. співробітники відділу на базі Інституту провели семінар
«Європейська програма Horizon 2020: безоплатне фінансування інновацій та
виробнича кооперація з підприємствами Європи» з метою професійного інформування
українських підприємців про нові можливості отримання фінансування і
встановлення виробничих зв’язків з європейськими компаніями. Семінар проводився із
залученням експертів по роботі з фінансовими інструментами ЄС для МСБ (у рамках
Horizon 2020, COSME та інших програм). Захід сприяв поглибленню зв’язків між
науковим середовищем та бізнес-структурами. Забезпечення умов участі українських
підприємств у програмі COSME сприятиме зміцненню конкурентоспроможності та
стійкості вітчизняного малого та середнього бізнесу.
Відділ був ініціатором та організатором проведення у 2015 р. круглого столу за
результатами досліджень за темою «Структурні трансформації в економіці України:
динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток». Круглий стіл за участю
міжнародних експертів, науковців, представників органів державної влади та
громадських організацій було присвячено обговоренню якісних структурних змін як
основи економічного розвитку України, необхідності врахування європейських
орієнтирів у економічній політиці держави, напрямів подолання структурних
деформацій в аграрному секторі та сільському розвитку, структурних змін
фінансового сектора, які зможуть забезпечити економічний розвиток.
Практична спрямованість отриманих результатів досліджень відділу втілена у
численних науково-аналітичних матеріалах, підготовлених співробітниками самостійно
та за дорученнями урядових структур. Лише за період 2011–2016 рр. підготовлено
понад 90 аналітичних матеріалів з пропозиціями та рекомендаціями щодо основних
напрямів макроекономічної, структурної, промислової, регіональної політики, які
спрямовано до державних виконавчих та законодавчих органів влади. За цей же час
опубліковано понад 500 наукових робіт за результатами наукових досліджень
працівників, у тому числі 20 монографій, з яких 13 колективних та 7 індивідуальних,
288 статей, з яких 33 – у зарубіжних виданнях.
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