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Сучасний світ стає дедалі динамічнішим і нестабільним. І це неможливо 

нейтралізувати ніякими заходами. Ми повинні навчитися жити у такому 

суспільстві, мислити його категоріями і відповідно діяти. Це виклик, якого 

історія досі не знала, і відповіді на нього ще не сформовані. Навіть короткий 

перелік проблем, з якими стикається сучасне суспільство, демонструє 

незвичність і неординарність ситуації: ознаки "вікової стагнації" на тлі 

домінування процесів фінансіалізації при зростанні ризиковості світової 

фінансової системи; нерівності, що поглиблюється, поряд із обмеженими 

можливостями соціальної держави в боротьбі з бідністю; деглобалізація та 

суверенізація, національний егоїзм та протекціонізм і зростаюча залежність 

більшості країн, що розвиваються, від зовнішніх джерел фінансування; 

політична нестабільність поряд із посиленням політичних переваг у поглядах 

вчених-економістів; демографічні процеси, що супроводжуються старінням 

населення і масовою міграцією; загострення конкуренції в боротьбі за 

лідерство у забезпеченні зростання світової економіки між країнами, що 

розвиваються, та розвиненими країнами, економіка яких характеризується 

нездатністю забезпечити достатню кількість створення робочих місць, де 

оплата праці дає змогу населенню зберігати досягнутий рівень життя; 

загальносвітові тенденції гальмування технологічного прогресу і зростаюче 

антропогенне навантаження та можливі катастрофічні наслідки в змінах 

клімату з обмеженими можливостями забезпечення життєдіяльності, 

насамперед водного ресурсу; так зване "поведінкове роздвоєння" як на макро-, 

так і на мікроекономічних рівнях; зростання напруги в торгових стосунках на 

тлі зростання глобальної заборгованості; загроза більш масштабної кризи, ніж 

попередня (2007–2009 рр.).  
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Усі вони в сукупності й кожна окремо не тільки поставили на порядок 

денний, а й загострили проблему пошуку нових теоретичних ідей у сфері 

економіки. Разом із тим в економічній науці відбувається і так званий 

"емпіричний поворот", лозунг якого – "все починати з початку". І це в умовах 

Четвертої промислової революції та айтізації взаємовідносин як в економіці, 

так і в суспільстві. Почати все спочатку пропонується в економічній ідеологемі 

США, ігнорувати яку неможливо, оскільки економічна думка багато в чому 

визначається насамперед відомими вченими, які переважно працюють у США. 

Але заклик "все починати спочатку" не означає, що існує відповідь на 

запитання про методологічну основу практичних дій і можливості розв'язання 

суперечностей, які властиві не тільки економічним агентам, а й окремим 

країнам, у результаті чого виникають когнітивні спотворення, відхилення в 

поведінці, мисленні, сприйнятті реальності історичних традицій та 

інституційної культури.  

Усе зазначене характерне як для макроекономічної, так і для 

мікроекономічної нераціональності в транзитивних економіках і державах, до 

яких відноситься й Україна. Особливість транзитивних економік у тому, що в 

них, по-перше, відсутня гомогенність у сприйнятті дійсності у реалізації 

винаходів економічної науки і практики глобального світу, по-друге, 

українська економіка мала і відкрита, а, значить, екзогенно залежна, що 

зумовлює необхідність ідеологічного сприйняття місця, ролі та можливості 

національної економічної політики в глобальному вимірі. У такому разі ми не 

можемо не брати участі в розвитку та адаптації економічної теорії та її 

прогностичної здатності щодо пошуку відповідей на перелічені виклики. 

Поряд із цим у національному вимірі важливо розвивати емпіричні методи 

аналізу і проводити власні емпіричні дослідження із прикладних проблем 

економіки та відповідно теоретично переосмислювати отримані результати, 

широко використовуючи економетрику як один із сучасних способів 

узагальнення реальності.  
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Світова практика розвитку наукових досліджень другої половини 

ХХ століття винайшла емпіричне співвідношення між фундаментальними і 

прикладними дослідженнями у пропорції 20 до 80%. Відповідно до всього 

зазначеного вище, у найближчі п’ять років наукові дослідження доцільно 

організовувати відповідно до охарактеризованих викликів і проблемних 

співвідношень між теоретичними і прикладними дослідженнями. Розв'язання 

ключових завдань, які стоять перед економічною наукою, пов'язане з 

реальністю, що характеризується невизначеністю стосовно як проблем макро-, 

так і мікроекономіки, що визначаються конкретикою завдань, які ставить 

життя відповідно до існуючих викликів. 

У сучасних умовах актуалізувалася дискусія щодо стану економічної 

науки та її здатності віднайти відповіді на гострі проблемні питання 

сучасності. Це відноситься як до формування і розвитку світової кризи та 

способів її передбачення і подолання, так і до здатності економічної науки 

сформувати ідеологему щодо успішності її використання для 

трансформаційних процесів, які переживали і продовжують переживати країни 

колишнього соціалістичного табору, що відновили рівень 

дотрансформаційного розвитку, хоча в реальності не змогли подолати той 

бар'єр розвитку, який на тлі загальносвітового гальмування економічного 

зростання дав би змогу рухатися з високою швидкістю. Разом із тим досвід 

подолання Великої депресії, багатьох криз глобального характеру довів 

здатність економічної науки давати відповіді на виклики в минулому, що дає 

підстави сподіватися на позитивний результат у пошуку відповідей на виклики 

сучасності. Це стосується і української науки.  

Глобальна криза разом із спровокованими нею валютними й 

торговельними війнами та масовим розворотом до застосування 

"нетрадиційних" видів політики є лише їх верхівкою. Значно глибше лежить 

цілий пласт питань, які ще тільки очікують свого осмислення.  
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І. Статус та місія Інституту  

як провідної наукової установи України в галузі економіки 

Статус Інституту як провідної наукової установи України в галузі 

економіки обумовлює його місію наукового визначення і обґрунтування 

суспільного цілеспрямування економічного розвитку на основі поглибленого 

вивчення економічних закономірностей, механізмів їх реалізації в конкретних 

історичних умовах, розроблення практичних рекомендацій щодо напрямів 

економічних змін і удосконалення соціально-економічної політики, виконання 

провідної ролі у координації фундаментальних економічних досліджень, 

формуванні наукової основи економічної освіти і світогляду громадян України. 

Здійснення цієї місії передбачає необхідність: 

 поглиблювати дослідження економічних закономірностей розвитку 

суспільства в умовах суперечливого формування глобального світу і знаходити 

адекватні відповіді про місце України у цьому процесі; 

 розвивати вже налагоджену співпрацю з установами не тільки 

Відділення економіки НАН України, а й з інститутами Секції суспільних та 

гуманітарних наук, а також інститутами Відділення фізико-технічних проблем 

енергетики, Відділення науки про землю, Відділення механіки, Відділення 

ядерної фізики та енергетики тощо, з метою розширення практики проведення 

міждисциплінарних досліджень; 

 забезпечити інклюзивний статус Інституту в реалізації міжнародних 

дослідницьких проектів; 

 розширювати участь Інституту у виконанні науково-дослідних робіт 

конкурсної тематики Національної академії наук України, в тому числі у 

найближчій перспективі – участь у конкурсах на виконання науково-дослідних 

тем цільової програми "Соціально-економічний розвиток України в умовах 

глобальної нестабільності", "Становлення нової якості життя" та у інших 

конкурсах, підготовка всіх наукових підрозділів та служб Інституту до участі у 

виконанні міжнародних проектів, а також забезпечення участі у конкурсних 



5 

науково-дослідних роботах Фонду досліджень України та Міністерства освіти і 

науки України; 

 удосконалювати координацію діяльності Інституту з органами 

центральної державної влади у напрямі розширення участі науковців Інституту 

в роботі координаційних комісій, робочих та експертно-аналітичних груп та 

продовження практики тісної взаємодії із профільними міністерствами, 

комітетами Верховної Ради України;  

 підтримувати і надалі прямі постійно діючі контакти з органами 

державної влади на рівні відповідних департаментів міністерств та 

секретаріатів комітетів Верховної Ради України,  насамперед для виокремлення 

важливих для практики наукових розробок, орієнтованих на пріоритетне 

втілення в практику;  

 продовжити практику систематизованої підготовки та подання 

документів концептуального та прогностичного характеру, експертних 

висновків до проектів законів і нормативних актів, наукових доповідей, 

методичних рекомендацій для їх впровадження у практичну діяльність 

центральних органів влади;  

 розвивати співпрацю з вищою школою як у напрямах координації 

наукових досліджень, так і забезпечення наукової основи економічної освіти; 

 активно поширювати наукові економічні знання у суспільстві, 

започаткувати практику проведення прес-конференцій в інформаційних 

агентствах (Укрінформ, Інтерфакс, УНІАН) з метою інформування про 

найбільш важливі результати досліджень; 

Відповідно до місця і ролі Інституту економіки та прогнозування НАН 

України в системі української економічної науки, вважаю за доцільне 

упродовж наступних п’яти років зосередити зусилля колективу на 15 наукових 

напрямах, які напрацьовані у результаті їх понад двадцятирічних 

трансформацій, згідно з викликами часу, зумовленими насамперед змінами 

економічного устрою України, а також відповідними програмами і 
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тематичними планами робіт. Інститут здійснює дослідження з таких основних 

напрямів: 

• економічна теорія і суспільні трансформації; 

• інформаційна та цифрова економіка; 

• економічна історія; 

• економічне зростання та структурні зміни в економіці; 

• макроекономічне моделювання та прогнозування; 

• інноваційна політика та технологічне прогнозування; 

• неоіндустріальні трансформації; 

• міжнародні та державні фінанси; 

• фінансовий сектор економіки та фінансова політика; 

• гроші, грошова кредитна політика; 

• кон'юнктура ринків та секторальні прогнози; 

• інфраструктурні проблеми розвитку економіки; 

• економіка і політика аграрного та сільського розвитку. 

• соціально-економічні проблеми праці; 

• моніторингові дослідження соціально-економічних трансформацій; 

Ці напрями не є і не мають бути усталеними, оскільки час вимагав і 

дедалі більше вимагатиме відповідей на зміни, що наразі прискорилися через 

глобальну нестабільність, поглиблення суперечностей і загальносвітове 

гальмування економічного зростання, що сформує нові виклики як для 

економіки, так і для економічної науки. 

 

ІІ. Тематична спрямованість наукових досліджень Інституту 

Перспективи досліджень на найближчі 5 років пов’язані: 

 із розкриттям змісту та закономірностей трансформації індустріально-

ринкової економіки в інформаційно-мережеву та формування відповідної 

інституційної архітектоніки. Зміст і форми соціально-економічних відносин 

трансформаційного переходу  визначатимуться впливом. з одного боку, 
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технологічних зрушень і розвитком цифровізації, з іншого – ціннісно-

інституційною складовою національного багатства; 

  із поглибленням історико-економічних досліджень, пов'язаних з 

компаративним аналізом національних моделей інституційних трансформацій 

та узагальненням досвіду країн щодо використання можливостей сучасної 

економічної інтеграції для досягнення цілей господарського розвитку та 

суспільного добробуту; із дослідженням попередньої траєкторії включення 

господарства України в систему міжнародних економічних зв’язків, зокрема, в 

історичній реконструкції формування та функціонування товарних потоків і 

ринків, чинників конкурентоспроможності вітчизняної продукції та 

детермінант структури українського експорту на основі вдосконалення 

методологічного арсеналу інституційно-еволюційного аналізу з метою 

реалізації евристичного та прогностичного потенціалу економічної історії як 

наукового підґрунтя вироблення стратегії і механізмів суспільних 

трансформацій; 

 із розвитком структуралістських підходів до забезпечення системної 

трансформації структури виробництва та ініціації на цій основі прискорення 

економічного зростання в Україні, включаючи пошук і подолання "вузьких 

місць" та виявлення окремих факторів, що його прискорюють, через 

актуалізацію ролі макроекономічної політики, у тому числі шляхом розвитку 

розумної спеціалізації та оцінкою її впливу на динаміку зростання, 

розробляючи та реалізуючи політику сприяння структурним змінам з 

пріоритизацією в них структурних реформ, спрямованих на подолання 

перешкод на шляху до інклюзивного розвитку; з розробленням пропозицій до 

формування візії майбутнього України та стратегії інклюзивного розвитку на 

основі результатів дослідження процесів індустріальної інклюзії та 

індустріальної сталості у контексті проблематики подолання структурної 

деградації економіки та її деіндустріалізації;  

  з оцінкою наслідків національних і глобальних змін в економічній 

політиці, з прогнозуванням перспектив розвитку національної економіки в 
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умовах переформатування глобального економічного регулювання та 

кон’юнктури світових ринків; з оцінкою макроперспектив політики 

ендогенізації економічного зростання в Україні та відповідною побудовою 

експериментальних міжкраїнних економіко-математичних моделей "Україна – 

країни ЄС"; із супроводженням та підтримкою у робочому стані розробленої в 

Інституті агрегованої моделі розвитку економіки України, яка інтегрована в 

систему моделей світової економіки "Проект LINK" (ООН, США); із 

оновленням середньострокових прогнозів розвитку макроекономічної ситуації 

в Україні для забезпечення роботи міжнародної експертної групи Проекту 

LINK (ООН, США) з актуальних питань моделювання та прогнозування 

розвитку економіки світу, окремих країн та регіонів; 

  із розробленням та імплементацією концепції "розумної спеціалізації" 

для України і на цій основі – опрацюванням рекомендацій щодо розвитку 

майбутньої інноваційної діяльності та впровадження високих технологій у 

економіку України в умовах її подальшої інтеграції в європейський та світовий 

економічний і науково-технологічний простір та визначення стратегічних 

пріоритетів розвитку економіки України до 2030 року із розкриттям 

взаємозв'язків між технологічними та соціальними інноваціями; із 

запровадженням нових форм інноваційної діяльності та розробленням 

системних методів стимулювання інновацій і оцінки економічних ефектів від 

їх упровадження;  

  із вирішенням завдань щодо забезпечення інституційної спроможності 

здійснення індустріальних трансформацій, спрямованих на піднесення рівня 

готовності української економіки до викликів майбутнього; з оцінкою впливу 

індустріальних технологічних змін та новітніх форм комунікацій у 

промислових секторах на соціально-економічний розвиток; із забезпеченням 

"озеленення" промисловості задля підвищення конкурентоспроможності 

економіки; зі сприянням включенню вітчизняної промисловості у глобальні 

стратегічні ланцюги доданої вартості та розробкою інструментів "самозахисту" 
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вітчизняних виробничо-збутових ланцюгів в умовах торговельного 

протистояння та національного протекціонізму; 

 з оцінкою сучасного потенціалу фінансової глобалізації та 

ідентифікацією кризових явищ; з оцінкою чинників та проявів глобальних 

дисбалансів у сферах міжнародної торгівлі, прямого іноземного інвестування 

та зовнішнього боргу; з оцінкою перспектив міжнародної конкуренції та стану 

міжнародних економічних відносин у контексті нового змісту глобальних 

інтеграційних процесів; з оцінкою глобальних ініціатив Китаю і, зокрема, їх 

впливу на міжнародні кредитно-грошові відносини; з узагальненням прогнозів 

глобального зростання до 2030 р, виявленням на зазначеній вище основі загроз 

та викликів для української економіки;  

 зі створенням цілісної концепції реформування системи державних 

фінансів для умов модернізації економіки України із одночасним вирішенням 

завдань реорганізації "держави добробуту", викликаних процесами глобалізації 

на основі розвитку теоретичних підходів до визначення змісту поняття 

"стійкість державних фінансів" та індикаторів оцінки стійкості державних 

фінансів; із розробленням на їх основі інструментарію оцінювання 

довгострокової стійкості державних фінансів України та зі сценарним 

прогнозуванням динаміки та структури державних доходів та видатків; 

  із розвитком методів емпіричних досліджень еволюції моделей 

фінансування бізнесу в Україні та виокремленням ідеальних типів (стилів) 

моделей фінансування бізнесу в секторальному, кількісному та правовому 

вимірі, із поглибленням вивчення причин формування викривлених моделей 

фінансування, "офшоризації" фінансів підприємств; із моніторингом впливу 

мікрофінансових та інституціональних факторів на еволюцію моделей 

фінансування бізнесу в Україні, у т.ч. на інтенсивність банківського 

кредитування та залучення капіталу на фондовому ринку; із розробленням 

методів оцінювання та управління фінансовими ризиками ведення бізнесу з 

урахуванням секторальних особливостей, розмірів та форм контролю за 

підприємством; 
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 із розробленням проблем забезпечення фінансової стабільності як 

феномена одночасної та взаємообумовленої стійкості усіх секторів 

національної фінансової системи: реального виробництва, 

фінансового/банківського посередництва, домогосподарств та державного 

управління; із дослідженням економічних, фінансових та інституційних 

підвалин конвертованості національних валют та дедоларизації економіки, 

подоланням валютної вразливості, забезпеченням стабільності національної 

грошової одиниці; з розробкою інструментів та механізмів грошово-

кредитного стимулювання національного виробництва, технологічної 

модернізації та експорту; 

  із визначенням закономірностей, тенденцій та особливостей сучасних 

торговельних відносин у частині балансування суверенних національних і 

транснаціональних корпоративних економічних інтересів, обґрунтуванням 

використання заходів неопротекціонізму в торговельній політиці України; із 

дослідженням процесів розвитку регіоналізації торгівлі та їх взаємодії з 

багатосторонньою системою СОТ; з оцінками вигід і втрат від створення 

Україною та її торговельними партнерами нових зон вільної торгівлі, 

розробленням пропозицій до змін торговельної політики України в умовах 

розширення двосторонніх та багатосторонніх регіональних угод, що у свою 

чергу трансформуються у трансконтинентальні угоди;  

  з обґрунтуванням стратегічних напрямів розвитку національних 

інфраструктурних секторів економіки під впливом технологічних інновацій, у 

тому числі й тих, які інтелектуалізують діяльність цих секторів; з інтеграцією 

національної системи виробничої інфраструктури до європейської та світової 

систем, оптимізацією продуктивності бізнес-процесів та управління, а також із 

підвищенням безпеки та охорони довкілля; з оцінкою взаємопов'язаного 

впливу модернізації інфраструктури на економічне зростання; із розвитком 

засад державно-приватного партнерства у сфері розвитку інфраструктури;  

 з опрацюванням напрямів і шляхів сталого, гармонізованого, 

просторово організованого розвитку сільського господарства і сільських 
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територій для загального прогресу в частині формування системи та 

розроблення механізмів регулювання взаємопов'язаного аграрного і сільського 

розвитку для досягнення локальних, галузевих і загальносуспільних цілей, 

забезпечення економічного, екологічного та соціального прогресу в сільському 

господарстві та на сільських територіях на засадах інклюзивності, посилення 

ролі знань, інновацій та соціально відповідальних інвестицій та подолання 

суперечностей між забезпеченням національного продовольчого суверенітету 

та світової продовольчої безпеки, регулювання процесів надконцентрації у 

сільському господарстві, гармонізації на цій основі вітчизняної аграрної 

структури загалом та її корпоративного сегмента зокрема; 

  із розширенням та поглибленням досліджень щодо розроблення 

шляхів трансформації ринку праці та формуванням його нової інституційної 

структури під впливом процесів підвищення значущості креативно-

інноваційної складової трудового процесу на всіх її етапах – від пошуку нових 

ідей до впровадження інноваційних технологій, наукової організації праці, 

оплати праці креативних робітників; із максимізацією сприяння розвитку 

ринку праці в Україні, забезпеченням його привабливості, мінімізацією 

існуючої схильності працездатного населення до міграції і створенням за 

рахунок цього сприятливих умов для розвитку трудового потенціалу України і 

досягнення динамічної рівноваги на ринку праці, при формуванні якого 

долатиметься його існуюче спотворення внаслідок орієнтації освітніх закладів 

на попит з боку населення, а не на реальний попит на кваліфікованих 

робітників з боку роботодавців; із розробленням нових механізмів 

стимулювання щодо створення якісних та високопродуктивних робочих місць 

у відповідних галузях, які б мали прогнозовані можливості щодо виробництва 

продукції з високою доданою вартістю; 

  з осмисленням соціальної та соціокультурної динаміки українського 

суспільства і на цій основі визначенням теоретичних схем, методичних 

принципів дослідження суб’єктності окремих груп населення; моніторингом 

ціннісних орієнтацій українського суспільства, соціальних ідентифікацій та 
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їхньої трансформації під впливом соціально-економічних процесів; розробкою 

інноваційних технологій експертних систем в економіці та соціальній сфері; 

пошуком та впровадженням валідних індикаторів для аналізу економічних та 

соціальних процесів у їх взаємовпливі та в умовах невизначеності.  

 

ІІІ. Забезпечення практичної реалізації та оприлюднення результатів 

наукової діяльності 

Наукові результати, отримані в Інституті, мають теоретичне і практичне 

значення і застосовуються як для подальшого розвитку наукових досліджень, 

так і у практиці.  

З метою практичної реалізації наукових розробок доцільно: 

 регулярно готувати і розсилати у вигляді аналітичних записок 

результати виконаних досліджень та прогнозів у профільні міністерства та 

відомства, а короткі дайджести (до двох стор.) із цими ж результатами – до 

інформаційних агентств; 

 забезпечувати широку участь науковців Інституту у важливих 

міжнародних та вітчизняних конференціях, у тому числі й за рахунок 

збільшення обсягів і джерел залучення коштів, у тому числі спонсорських та 

грантових;  

 продовжувати практику проведення конференцій та круглих столів з 

обговорення актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку за 

участю представників органів влади, підприємницьких структур та 

громадських організацій; 

 заохочувати наукових працівників до покращення якості та збільшення 

кількості публікацій у наукових журналах, які входять в рейтингові 

наукометричні бази даних; 

У видавничій політиці Інституту доцільно дотримуватися принципу 

відкритої науки з широким оприлюдненням результатів наукових досліджень з 

метою інформування як наукової спільноти (вітчизняної та зарубіжної), так і 

громадськості. 
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Поряд з оприлюдненням таких результатів у вигляді монографій, 

наукових доповідей, звітів, пропозицій за результатами виконання науковцями 

робіт фундаментальної тематики та статей у заснованих Інститутом наукових 

журналах і збірниках наукових праць, що видаються друкованим способом, 

дедалі більшу увагу слід звертати на сучасні засоби такої популяризації за 

допомогою ІКТ, які забезпечують іще оперативніше інформування не тільки 

вітчизняної, а й світової спільноти, – насамперед це оприлюднення наукових 

результатів на порталі Інституту – як у рубриці «Інформаційні ресурси» (що 

вміщує монографії, наукові доповіді, збірники наукових праць, наукові 

журнали), так і у інших відповідних рубриках, а також відображення 

результатів досліджень на сайтах інших наукових інститутів та ВНЗ, з якими 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» має відповідні 

договори про співпрацю. І з цією метою слід продовжити роботу над 

удосконаленням, осучасненням та розширенням можливостей інформаційного 

порталу Інституту. 

Кроки до просування заснованих Інститутом журналів "Економіка 

України", «Економіка і прогнозування», «Економічна теорія», «Український 

соціум», збірника «Історія народного господарства та економічної думки 

України» у міжнародний науковий простір робляться постійно та 

цілеспрямовано. Усі вони мають окремі повноцінні сайти у трьох версіях 

(українській, англійській, російській). І сам випуск наукових журналів 

здійснюється у двох версіях – друкованій та електронній, і для кожної версії 

було отримано відповідний ISSN. Редакційна політика започаткованих 

Інститутом журналів завжди базувалася на дотриманні видавничих стандартів 

публікації Code of Conduct for Journal Editors та Code of Conduct for Journal 

Publishers, Будапештській ініціативі відкритого доступу, що передбачає 

безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку 

науки, на принципах неупередженості та об’єктивності, високої вимогливості 

до якості наукових досліджень, підтримки нового знання, колегіальності у 

прийнятті рішень щодо публікації статей, суворого дотримання авторських і 

http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf
http://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0_0.pdf
http://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0_0.pdf
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суміжних прав та категоричного неприйняття плагіату в будь-яких його 

проявах. 

Дотримуючись міжнародних стандартів випуску наукових видань, 

журнали Інституту послідовно входять до різних міжнародних баз даних, 

наразі це дві найбільш відомі бази публікацій з економіки – RePEc та EconLit, а 

також БД Index Copernicus та ряд інших, поступово нарощуючи потенціал та 

підвищуючи якість статей. Слід продовжити підготовку журналів до 

входження до найвищих і найрейтинговіших міжнародних наукометричних баз 

– Scopus та Web of Science. 

Вітчизняна наука не перебуває у вакуумі, її інтеграція у міжнародний 

простір має відбуватися повсякчасно як шляхом входження наукових журналів 

у міжнародні наукові бази даних, так і шляхом написання (чи перекладу) 

статей англійською мовою – міжнародною мовою науки. Необхідно повсякчас 

заохочувати співробітників до використання англійської мови і представлення 

нею результатів своїх досліджень у статтях чи розділах монографій – як у 

вітчизняних виданнях та видавництвах, так і у зарубіжних. Крім того, з огляду 

на більшу інтеграцію у міжнародний науковий простір було зроблено кроки до 

паралельного видання одного з наукових журналів Інституту – «Економіка і 

прогнозування» – українською та англійською мовами із відповідним 

постійним підвищенням його рівня саме у профільній сфері – економетричних 

дослідженнях. Корисною і цікавою у цьому сенсі також стала би практика 

спільного видання монографічних видань (можливо, частково англійською 

мовою) за результатами досліджень Інституту та наукових установ із 

зарубіжних країн, з якими підписано або будуть підписані відповідні угоди про 

наукову співпрацю та спільні дослідження.  

Доцільно не відмовлятися повністю від оприлюднення результатів 

старим добрим традиційним способом – друкуючи колективні та одноосібні 

монографії та наукові доповіді та розповсюджуючи їх, що дає можливість 

забезпечувати цими виданнями центральні, профільні бібліотеки та бібліотеки 

ВНЗ, надсилати їх до профільних міністерств та відомств.  
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Варто працювати над збільшенням сфери розповсюдження періодичних 

наукових видань Інституту шляхом передплати і можливостей розміщення 

наукових статей із започаткованих ним журналів на інших інтернет-ресурсах. 

Ширше слід застосовувати практику пропаганди наукових досягнень та 

висвітлення результатів науково-дослідної діяльності Інституту в засобах 

масової інформації, забезпечувати участь провідних наукових працівників 

Інституту в теле- та радіопередачах на центральних та регіональних каналах, 

виступи у засобах масової інформації з профільних актуальних проблем.  

 

ІV. Розвиток міжнародного наукового співробітництва 

На шляху до інтеграції науки у глобальний науковий простір важливо 

удосконалювати та диверсифікувати і міжнародну діяльність Інституту. 

Розширення та активізація міжнародного наукового співробітництва 

Інституту має забезпечуватися насамперед шляхом повноцінної участі 

науковців Інституту в міжнародних наукових програмах та дослідницьких 

проектах. Для цього має бути: 

 активізовано процес пошуку можливих партнерів і подачі заявок на 

участь у спільних проектах у програмі ЄС «Горизонт-2020» та програмі, яка 

прийде їй на зміну починаючи з 2021 р. При цьому важливо взяти до уваги, що 

акценти у нових конкурсах зміщуються у бік вивчення та імплементації 

соціальних інновацій, що відкриває подальші можливості співпраці для цілого 

ряду наукових підрозділів Інституту; 

 забезпечено використання можливостей участі у програмах так званої 

технічної допомоги, зокрема в рамках реалізації Дунайської стратегії ЄС та 

Східного партнерства. З цією метою дирекції перш за все необхідно розширити 

консультації та контакти з органами державної влади та регіональними 

науковими центрами, які мають виступати партнерами у таких проектах; 

 розширено дієві двосторонні контакти із закордонними науковими 

установами за профілем діяльності окремих підрозділів, започатковано 

відповідні проекти за участі двох країн на основі існуючих міждержавних 



16 

договорів щодо науково-технічного співробітництва. Важливо визнати, що на 

першому етапі це може не принести значних фінансових надходжень, але 

створить передумови для участі у багатосторонніх ініціативах і сприятиме 

підвищенню авторитету Інституту; 

 завершена уже розпочата в Інституті організація підготовки кадрів для 

закордонних наукових установ у рамках реалізації аспірантських програм 

інституту. Як свідчать ініціативи окремих наукових організацій Китаю, існує 

певний попит на міжнародному рівні на вивчення економіки України та інших 

пострадянських країн, який можна було би використати в інтересах розвитку 

міжнародної діяльності Інституту; 

 продовжена існуюча ініціатива проведення міжнародних конференцій 

з актуальних проблем розвитку країн регіону із залученням міжнародних 

фондів та запрошенням провідних науковців з інших країн світу, що сприятиме 

підвищенню авторитету Інституту; 

 активізовано участь у спільній роботі з Міжнародною асоціацією 

соціальної якості над підготовкою міжнародного проекту із застосуванням 

підходів соціальної якості в Україні; 

 продовжена практика сприяння участі вчених Інституту у роботі 

міжнародних конференцій як організаторів, модераторів, ведучих секцій. 

 

V. Удосконалення структури Інституту 

Оптимізація структури Інституту має відбуватися за логікою формування 

викликів щодо розвитку економічної науки відповідно до завдань, які стоять на 

шляху до забезпечення зростання економіки України та її успішної 

імплементації у глобальний економічний та соціальний простір. Для цього 

важливо:  

 збалансовувати структуру Інституту та кадровий склад наукових 

підрозділів на основі показників ефективності їх діяльності з урахуванням 

перспективних напрямів наукових досліджень, в тому числі й відповідно до 
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напрямів досліджень Рамкових програм досліджень ЄС "Горизонт–2020" та 

наступної програми, яка розпочнеться в 2021 р.; 

 забезпечувати виконання вимог Президії НАН України щодо штатної 

чисельності підрозділів наукової установи, в разі необхідності проводити 

реорганізацію структури та чисельності персоналу Інституту для забезпечення 

належних умов оплати праці, збереження і нагромадження кадрового 

потенціалу та концентрації зусиль вчених Інституту на найважливіших 

напрямах розвитку наукових досліджень; 

 забезпечувати можливість використання гнучкої структури Інституту 

для проведення міждисциплінарних досліджень, у тому числі разом з іншими 

науково-дослідними центрами та університетами.  

 

VІ. Піднесення кадрового потенціалу Інституту 

Здійснювати кадрову політику, спрямовану на отримання наукових 

результатів згідно зі статутними завданнями Інституту, забезпечувати 

збереження та примноження кадрового потенціалу Інституту шляхом:  

 спонукання до професійного і посадового зростання як наукових 

працівників, так і допоміжного персоналу;  

 забезпечення працівників умовами, необхідними для успішного 

виконання ними взятих на себе обов’язків, гарантуючи надання робочих місць 

та виділення необхідного обладнання; 

 підтримання оптимального чисельного співвідношення між 

науковцями та працівниками допоміжних підрозділів та служб Інституту; 

 контролю за дотриманням етичних норм, аби не ставити під загрозу 

авторитет науки та довіру суспільства до вчених; 

 сприяння захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора 

економічних наук і доктора філософії з економіки працівниками, докторантами 

та аспірантами Інституту та створення з урахуванням законодавчих норм умов 

для наукових співробітників Інституту для завершення роботи над 

дисертаціями; 
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 підвищувати фаховий рівень наукових кадрів і вдосконалювати 

діяльність аспірантури і докторантури шляхом посиленого контролю за 

підготовкою та якістю дисертацій і здійсненням наукового керівництва; 

створення ефективної системи атестації та професійного удосконалення 

наукових кадрів;  

  активне використання зв’язків зі стажерами, випускниками та 

співробітниками Інституту, які працюють у закордонних університетах, для 

спільної наукової діяльності, участі у міжнародних конкурсах; 

 розвитку технічної бази Інституту з метою забезпечення випуску у світ 

науковцями своїх здобутків за результатами проведених досліджень, надаючи 

перевагу тим, хто готується до захисту дисертацій; 

 підтримки і сприяння виконанню науково-дослідних робіт за 

додатковою відомчою, конкурсною тематиками та на госпдоговірній основі; 

  підвищення результативності наукової діяльності науково-дослідних 

підрозділів Інституту та наукових працівників відповідно до Методики 

оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України та 

МОН України – із застосуванням погоджених основних показників діяльності 

та методики – розрахунку оцінювання ефективності діяльності; 

 застосування Положення про стимулювання праці співробітників 

Інституту з метою посилення матеріальної зацікавленості співробітників 

Інституту в досягненні високої якості результатів фундаментальних та 

прикладних наукових досліджень, підготовкою виважених науково 

обґрунтованих пропозицій і рекомендацій для державних органів влади щодо 

змісту і напрямів удосконалення економічної політики країни та механізмів її 

реалізації, які спрямовані на економічне зростання, розроблення сценаріїв 

прогнозу розвитку економіки на перспективу, а також скорочення строків 

проведення і підвищення результативності науково-дослідних робіт та 

впровадження їх результатів; 

 сприяння своєчасному інформуванню науковців Інституту про наукові 

гранти, конкурси та конференції за тематикою Інституту; 
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  всебічної підтримки навчання наукових співробітників Інституту за 

кордоном у провідних наукових центрах та надання працівникам відрядження 

для обміну досвідом в інші науково-дослідні організації та установи, а також 

для участі в наукових конгресах, конференціях, симпозіумах;  

 підвищення кваліфікації персоналу в частині освоєння нових методів 

досліджень та модельних інструментів, у тому числі шляхом проведення 

внутрішньоінститутського обміну досвідом та практичних семінарів – 

освоєння практики "Knowledge and eхperience sharing"; 

 продовження політики регулярної звітності аспірантів і докторантів 

Інституту у структурних підрозділах, на атестаційній комісії та Вченій раді; 

 подальше працевлаштування аспірантів і докторантів Інституту у його 

відповідних науково-дослідних підрозділах; 

 здійснення соціальної підтримки працівників Інституту, зокрема у 

частині отримання ними службового житла, охорони здоров’я та санаторного 

лікування; 

 реалізації заходів щодо вдосконалення управління Інститутом та його 

структурних підрозділів відповідно до статутних завдань, дотримання 

принципів доступності, відкритості, конструктивного діалогу і співробітництва 

з усіх питань діяльності Інституту.  

 

VІІ. Взаємодія з вищими навчальними закладами 

Успішна діяльність Інституту неможлива без посилення зв’язків із 

провідними освітніми, науковими і виробничими організаціями країни та світу 

та нерозривного поєднання процесу навчання і науково-дослідницької роботи. 

В Інституті важливо: 

 розширити практику підготовки підручників та спецкурсів для 

студентів старших курсів ВНЗ;  

 забезпечити інтеграцію Інституту з навчальними закладами різних 

рівнів, науковими установами та підприємствами, зокрема шляхом створення 

навчально-науково-виробничих комплексів;  
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  забезпечити проведення спільних конференцій, круглих столів, 

семінарів; 

 залучати науково-педагогічні кадри вищих навчальних закладів до 

публікацій у наукових журналах Інституту та участі у спільних редколегіях; 

  визначити і формувати суспільні цінності та духовні орієнтири в 

освітньому й науковому процесах;  

 продовжувати практику участі у розробленні та впровадженні 

державних стандартів освіти нового покоління, національної системи 

кваліфікацій, інформатизації та комп’ютеризації навчально-виховного процесу;  

  забезпечити участь Інституту у програмах академічної мобільності;  

 забезпечити впровадження наукових результатів у навчальний процес, 

забезпечення мобільності наукових кадрів для ефективної організації 

навчального процесу, формування змісту освіти на основі новітніх наукових і 

технологічних досягнень, широке залучення провідних вчених Інституту на 

умовах сумісництва до викладацької діяльності. 

 

VІІІ. Створення та реконструкція основних фондів Інституту 

Потреба у реконструкції основних фондів викликана тим, що будівля 

Інституту споруджена 40 років тому, а майже абсолютну більшість основних 

засобів було придбано понад 10 років тому, частина приміщень Інституту та 

обладнання не відповідає технічним нормам забезпечення сучасного наукового 

і навчального процесу та умовам праці. 

Середній відсоток зношування основних фондів становить 75%. 

Для виконання завдань з оновлення матеріально-технічної бази Інституту 

необхідно: 

 розробити програму комплексної реконструкції та розвитку 

матеріально-технічної бази Інституту, включаючи будівлю, а саме: капітальний 

ремонт фундаменту та цокольних приміщень Інституту; 

 виконати невідкладні ремонтні роботи у пункті теплопостачання та 

силового електрообладнання; 
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 підготувати пропозиції Інституту на адресу Президії НАН України 

щодо часткового фінансування реконструкції та капітального ремонту двох 

ліфтів; 

 провести реконструкцію інженерних та каналізаційних мереж, 

забезпечити благоустрій прилеглої до будівлі Інституту території; 

 провести поточний ремонт у приміщенні поліграфічної дільниці та 

оновити необхідне поліграфічне обладнання; 

 провести капітальний ремонт основної покрівлі даху Інституту; 

 підготувати та затвердити графік проведення поточних ремонтів у 

кімнатах наукових підрозділів Інституту з 3-го по 12-й поверхи.  

 

ІХ. Напрями підвищення ефективності використання  

фінансових, матеріально-технічних ресурсів та інформаційного 

забезпечення  

Підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-

технічних ресурсів, призначених для забезпечення діяльності Інституту та 

формування реального перспективного плану потреби у фінансових ресурсах 

та джерел наповнення бюджету Інституту можливо досягти шляхом: 

 активізації роботи наукових підрозділів Інституту щодо розширення 

обсягів фінансування науково-дослідних робіт на госпдоговірній основі та 

надання науково-експертних послуг на замовлення центральних та 

регіональних органів влади, місцевого самоврядування та бізнесових структур; 

 забезпечення системної підготовки кожним науковим підрозділом 

заявок на виконання проектів у рамках конкурсних та грантових програм з 

національних і зарубіжних джерел фінансування; 

 підготовки програми енергозбереження в Інституті, де передбачити 

витрати не менше як 5% від загального кошторису Інституту на впровадження 

енергозберігаючих технологій у наступні сім років; 
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 здійснення модернізації комп'ютерного обладнання Інституту 

сучасними ПЕОМ, забезпечення ліцензованими програмами (MS Windows, MS 

Office); 

 періодичного оновлення матеріально-технічної бази бібліотеки, 

збільшення обсягів фінансування на закупівлю вітчизняної і зарубіжної 

наукової літератури та періодики; 

 забезпечення наукових працівників постійним доступом до 

міжнародних баз наукової інформації та електронних науково-інформаційних 

продуктів із використанням можливостей загальноакадемічного мережевого 

доступу до цих ресурсів та статистичних баз даних України, згідно із 

укладеними договорами; 

 проведення заходів із забезпечення кібербезпеки, зокрема закупівлі 

антивірусного програмного забезпечення з урахуванням застережень 

відповідних органів щодо фірм-розробників, які несуть ризики з кібербезпеки 

та можуть бути пов'язані з державою-агресором; 

 придбання (за необхідності) для наукових та допоміжних підрозділів 

Інституту необхідної кількості побутової техніки; 

 встановлення правил прозорого розподілу коштів на матеріально-

технічне постачання, проведення поточних ремонтів у кімнатах наукових 

підрозділів з урахуванням їхніх об'єктивних потреб і стратегічних напрямів 

розвитку Інституту з урахуванням частки зароблених ними позабюджетних 

коштів, які залишаються в розпорядженні Інституту;  

 здійснення громадського контролю (Вчена рада, профспілки), за 

ефективністю розподілу та якістю виконання усіх статей кошторису 

спеціального фонду Інституту. 

 

 

Академік НАН України                                      В.Геєць 

 


