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ВСТУП
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» працює відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №772 від 19.07.97 р. «Про створення Інституту економічного прогнозування» та Постанов Президії НАН України №139 від 6.07.05 р.
«Про перейменування Інституту економічного прогнозування НАН України», №309 від 03.11.10
р. «Про результати комплексної перевірки наукової та науково-організаційної діяльності Ради
по вивченню продуктивних сил України за період з 2004 по 2009 рр.», №274 від 14.10.10 р. «Про
вдосконалення структури наукових установ НАН України» та проводить дослідження за безпосереднім замовленням Кабінету Міністрів України. Наукова діяльність Інституту визначається
затвердженими в установленому порядку основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт. Інститут в даний час здійснює дослідження за
такими основними напрямками:
● економічна теорія
● моделювання та прогнозування економічного розвитку
● грошово-кредитні відносини
● державні фінанси
● фінанси реального сектору
● міжнародні фінансові дослідження
● економічне зростання, структурні зміни в економіці
● інноваційна політика, економіка та організація високих технологій
● розвиток виробничої інфраструктури
● промислова політика
● секторальні прогнози та кон’юнктура ринків, галузеві ринки
● прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу
● форми та методи господарювання в агропромисловому комплексі
● економіка та політика аграрних перетворень
● моніторингові дослідження соціально-економічних трансформацій суспільства
● соціально-економічні проблеми праці
● економічна історія
Структура Інституту має вигляд згідно з додатком №1.
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ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» пройшов оцінювання в 2016 р.
За результатами оцінювання Інститут віднесено до категорії А – Установа має вагомі наукові і
практичні результати широкого національного і міжнародного значення, а також 14 наукових
підрозділів віднесені до категорії А, три наукові відділи віднесені до категорії Б (відділи фінансів реального сектора, грошово-кредитних відносин, промислової політки).
Найважливіші результати досліджень‚ отримані за звітний період:
- доведено, що основним змістом сучасних перетворень є перехід від індустріальноринкової до інформаційно-мережевої економіки, яка ґрунтується на принципово відмінних закономірностях функціонування і має іншу інституційну архітектоніку. Відповідно перехід від
однієї системи господарювання до іншої створює суттєві ризики посилення суперечностей, невизначеності та фрагментації розвитку, породжує глобальні виклики людині і суспільству. Відповіддю на ці виклики повинна стати політика забезпечення комплементарної взаємодії цифровізації, капіталізації і соціалізації економічного розвитку (чл.-кор. НАН України Гриценко А.А.);
- методологічно обґрунтовано історико-логічні основи та зміст ендогенізації економічного
розвитку в Україні; виявлено національну специфіку та особливості динамічного розвитку економіки України в частині впливу на нього чинників ендогенного характеру на економічне зростання
(акад. НАН України Геєць В.М., відповідальний виконавець Скрипниченко М.І.);
- критично переосмислено наявні спроби концептуалізації гіпотези «нової нормальності»
в інтерпретації її фундаторів, зокрема М. Ель-Еріана (в частині концептуальної розробки різних
версій ідеї «довготривалої стагнації» (secular stagnation), здійсненої Т. Коуеном (версія «високо
висячих овочів»), Р. Гордоном (версія «зустрічних вітрів»), Л. Саммерсом (версія «нульової нижньої межі відсоткових ставок»)); і на цій основі розглянуто можливості «вбудовування» гіпотези «нової нормальності» у науково-дослідні програми (за І. Лакатосом) існуючих течій економічної і власне фінансової думки (Шелудько Н.М.);
− вперше: доведено недоцільність заміни в Україні податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал, враховуючи існування факторів, що негативно впливають на конкурентоспроможність української економіки (корупція, нестабільність економічної політики,
інфляція, неефективна бюрократія) та створюють додаткові ризики зменшення бюджетних надходжень, а отже тим самим загострення проблем бюджетного дефіциту та стійкості державних
фінансів (Луніна І.О.);
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− узагальнено та систематизовано рекомендації щодо модернізації фіскальних інститутів України у сфері оподаткування та управління бюджетними відносинами; виявлено існуючі
розбіжності та невідповідності правового забезпечення банківського регулювання та нагляду в
ЄС та Україні; представлено порядок оцінки бізнес-моделі банківських установ, як комплексного інструменту оцінки її дієвості, вразливості від ризиків та сталості стратегії (Борзенко О.О.);
- вперше доведено, що «офшоризація» фінансів підприємств корпоративного сектора
України є наслідком згасання інтенсивності фінансових відносин із банками та фондовим ринком під тиском «ефекту витіснення» та «очищення» банківської системи. Не розраховуючи на
можливість фінансування інвестицій за рахунок залученого на фінансових ринках капіталу, підприємства планують і реалізують інвестиційні проекти, спираючись на «тіньові» та офшорні капітали. За таких умов автономний рух інвестиційного капіталу виконує стабілізуючу роль як в
частині підтримки ліквідності корпоративного сектора, так і для фінансового забезпечення
його інвестиційної активності. Сформована модель фінансування бізнесу в Україні не має міцної легальної основи, відбувається масштабна «офшоризація» (закріплення прав власності за підставними (номінальними) власниками з офшорних юрисдикцій) бізнесу. Ліквідний капітал заводиться і виводиться із країни через тіньові канали, проявом чого є зростання інших поточних
зобов’язань у гривні чи іноземній валюті в балансах вітчизняних підприємств. Водночас, держава втрачає важелі впливу на інвестиційну активність через канал процентних ставок, а економіка як предмет регулювання втрачає керованість (чл.-кор. НАН України Даниленко А.І., Зимовець В.В.);
- на основі використання розроблених авторських методичних підходів до опитування
підприємств з високою часткою працівників з особливими потребами проведено анкетування
керівників підприємств системи Українського товариства сліпих (УТОС) та встановлено такі
результати: жодне з опитаних підприємств не брало участі у програмах підтримки для підвищення рівня інклюзії; основними перешкодами в навчанні є психологічний бар’єр, необізнаність
щодо діючих програм підтримки та брак освіти; більшість керівників опитаних підприємств готові надати виробничі потужності для проведення відповідного навчального процесу для підвищення рівня інклюзії; основними джерелами фінансування керівники вбачають кошти Фонду у
справах ветеранів та інвалідів та Державного бюджету; основними формами програм підвищення інклюзивності працівників керівники вважають тренінги і програми менторства та наставництва (Бобух І.М.);
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- набуло подальшого розвитку дослідження визначальних тенденцій провадження державної інноваційної політики в умовах реформування національної економіки, що дозволило
сформулювати кількісні та якісні оцінки результативності реалізації національної інноваційної
політики в промисловості та високотехнологічному секторі, визначити особливості розбудови
високотехнологічного сектора за останній період реалізації євро інтеграційного процесу (чл.кор. НАН України Єгоров І.Ю.);
- дана оцінка інституціонального забезпечення функціонування інфраструктурних секторів на основі впливу внутрішніх і зовнішніх чинників в контексті забезпечення пріоритетних
напрямів інноваційного розвитку економіки України; здійснено узагальнення та визначення
особливостей нормативно-правової бази розвитку виробничої інфраструктури в Україні на сучасному етапі розвитку і зроблено висновок про відсутність на практиці системного інституційного забезпечення інфраструктурних секторів (Никифорук О.І.);
- систематизовано існуючий вплив регуляторного характеру на промисловий розвиток,
виявлено причини його низької ефективності та запропоновано систему інструментів нової промислової політики, що включає організаційно-управлінський, фінансово-економічний, інституціональний, інфраструктурний, інформаційний, кадровий та зовнішньоторговельний блоки
(Дейнеко Л.В.);
- на основі виявлених можливостей та ризиків для внутрішнього ринку України від поширення протекціонізму у світовій торгівлі і проведеної оцінки поточного рівня імпортозалежності вітчизняного споживчого ринку доведено доцільність використання заходів протекціонізму як у зовнішньоторговельній політиці, так і у сфері державних закупівель України (Осташко
Т.О.);
- обґрунтовано, що для ефективної реалізації економічного потенціалу України на інтегрованих ринках енергетичних товарів та послуг державне регулювання має бути спрямоване на
забезпечення виконання наступних завдань: попередження проявів зловживання ринковою владою, що має сприяти підвищенню привабливості довгострокових інвестиційних проектів за рахунок зростання прибутковості; підтримку забезпечення і контролю стандартів якості наданих
послуг; створення системи управління розвитком енергетичного сектору, зокрема через координацію та стимулювання інвестиційної діяльності в конкурентному середовищі; забезпечення на
законодавчому рівні розвитку біржової торгівлі, що, в свою чергу, забезпечить запровадження
ринкових відносин в операціях купівлі-продажу енергетичними ресурсами та закріплення ринкових принципів формування цін та права вибору споживачем постачальника (Подолець Р.З.);
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- розвинуто засади дослідження процесу корпоратизації аграрного сектора економіки
шляхом обґрунтування термінології та підходів до дослідження, виявлення ключових ознак
приналежності суб’єктів аграрного господарювання до розряду корпорацій, розкриття специфіки некомерційних виробничих корпорацій та мотиваційних чинників їх поширення як структур
колективного ведення господарства (Шубравська О.В.);
- узагальнено теоретичні положення щодо сутності інклюзивного розвитку та визначено
теоретико-методологічні засади і категоріальний апарат дослідження інклюзивного сільського
розвитку. Розкриті його особливості у сферах сімейного господарювання в сільському господарстві, соціальної інклюзії та самоврядного функціонування сільських спільнот. Опрацьовано
підходи до вимірювання інклюзивності розвитку сільської економіки; обґрунтовано напрями
переходу сільського розвитку на засади інклюзивності шляхом реалізації заходів щодо досягнення глобальних Цілей Сталого Розвитку та ідей Міжнародного руху за права селян (чл.-кор.
НАН України Бородіна О.М.);
- розроблено підхід до операціоналізації суб’єктності людського капіталу у вимірах:
а) цінності людського капіталу; б) різних форм неекономічної активності, спрямованих на посилення
ресурсу людського капіталу; в) соціального залучення як включення до громадської активності (Балакірєва О.М.);
-

здійснено історико-економічне узагальнення передумов та чинників, що обумовили

структурну деформацію та зниження потенціалу економічної модернізації як основу визначення
місця господарства України у світовому ринку на етапі його формування та заклали існувавшу
траєкторію розвитку зовнішньоекономічних відносин (Небрат В.В.);
- обґрунтовано сутнісне визначення інституціоналізації конкурентного ринку праці, яка
являє собою систему соціально-економічних правил та законодавчих норм, що забезпечує координацію та соціальну відповідальність інститутів ринку праці задля підвищення його конкурентності
на світовій арені, формування умов гідної праці та ефективного використання людського капіталу.
Доповнено принципи ефективного функціонування конкурентного ринку праці такими принципами як солідаризація та компліментарність. Доведено, що інституціоналізація конкурентного ринку
праці визначатиметься дією факторів-стимуляторів, і дестимуляторів. Організація ефективного
державного управління забезпечуватиме конкурентність ринку праці через трансформацію неефективних інститутів (Близнюк В.В.).
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Перспективні напрями досліджень пов’язані з:
- розкриттям тенденцій формування та функціонування інформаційно-мережевої економіки та форм їх прояву в умовах реконструктивної трансформації індустріально-ринкової економіки в інформаційно-мережеву; визначенням базових інститутів функціонування інформаційно-мережевої економіки (чл.-кор. НАН України Гриценко А.А.);
- в рамках теоретичних засад ендогенізації економічного зростання системним розкриттям складових «ефективної» самодостатності країни; та відповідним визначенням впливу ефективних ендогенних факторів на динаміку і структуру вітчизняної економіки (акад. НАН України
Геєць В.М., відповідальний виконавець чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І.);
- з’ясуванням напрямів та оцінки ефектів трансформації індустрії фінансових послуг в
умовах «нової нормальності» (на глобальному, регіональному та локальному рівнях) (Шелудько
Н.М.);
- розвитком теоретичних підходів до забезпечення стійкості державних фінансів з урахуванням цільових показників державного боргу та бюджетних наслідків змін у вікової структурі
населення, розробкою аналітичного інструментарію оцінювання та науковим обґрунтуванням
напрямів забезпечення стійкості державних фінансів України у довгостроковій перспективі (Луніна І.О.);
- узагальненням стратегічного вибору подальшого розвитку системи банківського нагляду в Україні та систематизуванням і вдосконаленням існуючої моделі нагляду з боку Нацбанку, передачу цих функцій незалежному мегарегулятору або перетворенню Нацбанку на фінансового мегарегулятора; розширенням інструментарію для забезпечення фінансової стабільності (запровадженням нових вимог до ліквідності, посиленням вимог до системи обов'язкового
резервування та ін.) (Борзенко О.А.);
- розвитком підходів до ідентифікації та управлінням фінансовими ризиками підприємств, визначенням на цій основі ключових фінансових ризиків у секторі нефінансових корпорацій України (чл.-кор. НАН України Даниленко А.І., Зимовець В.В.);
- розкриттям особливостей прояву інклюзивності у розвитку національної економіки на
макроекономічному та регіональному рівнях; обґрунтуванням пропозицій щодо структурних
трансформацій, необхідних для створення засад інклюзивного розвитку національної економіки,
розробкою механізмів (інструментів) реалізації державної структурної політики для досягнення
цілей інклюзивного розвитку (Бобух І.М.);
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- розробкою основних напрямів реалізації політики «розумної спеціалізації» та інноваційної діяльності в економіці України (чл.-кор. НАН України Єгоров І.Ю.);
- обгрунтуванням основних напрямів адекватного інституціонального забезпечення функціонування секторів виробничої інфраструктури в рамках угоди з ЄС (Никифорук О.І.);
- ідентифікацією викликів майбутнього та обґрунтуванням ролі промислового розвитку
країни у забезпеченні стійкості економічного зростання; визначенням ролі держави в адекватному реагуванні на майбутні виклики та обґрунтуванням напрямів та інструментів державної
політики промислового розвитку в умовах посилення ролі сітьових систем (Дейнеко Л.В.);
- розробкою рекомендацій щодо вдосконалення торговельної політики з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників (Осташко Т.О.);
- розробкою рекомендацій щодо формування національної політики розвитку інтегрованих енергетичних ринків в умовах посилення впливу наддержавне регулювання в межах міжнародних інтеграційних об’єднань (Подолець Р.З.);
- корпоратизацією аграрного сектора та її інституціональним забезпеченням (Шубравська О.В.);
- обґрунтуванням пропозицій щодо переходу до інклюзивного сільського розвитку через
посилення включеності сільського населення у процеси економічного зростання, соціального
захисту та удосконалення інституційного середовища (чл.-кор. НАН України Бородіна О.М.);
- моніторинг ціннісних орієнтацій українського суспільства, соціальних ідентифікацій та їх
трансформацій під впливом соціально-економічних процесів (Балакірєва О.М.);
- узагальненням процесу еволюції форм міжнародних економічних відносин та участі в
них господарства України відповідно до домінуючих технологічних укладів; виявленням впливу
механізму диспропорційного розвитку світової економіки на конкурентоспроможність та відтворювальний потенціал національного господарства, оцінкою деструктивних наслідків асиметричного режиму лібералізації міжнародної торгівлі (Небрат В.В.);
- виявленням системних та спеціалізованих інститутів конкурентного ринку праці на основі
розмежування їх функцій, проведенням компаративного аналізу конкурентності вітчизняного та зарубіжних ринків праці, виявленням проблемних аспектів розвитку ринку праці, взаємозв‘язків між
окремими сегментами та детермінантами його розвитку, що мають місце в національній економіці
внаслідок циклічности економічного розвитку та незавершеності трансформаційних процесів (Близнюк В.В.).
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У звітному році трьом науковцям Інституту чл.-кор. НАН України М.І. Скрипниченко,
д-р екон. наук І.В.Запатріній, зав. відділу, д-р екон. наук І.О.Луніній (у складі колективу авторів) присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу «Інституційна
трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» (Указ президента
України №138/2018 від 19 травня 2018 року «Про присудження державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року»). Членом-кореспондентом НАН України було обрано д-ра екон.
наук Єгорова І.Ю. та д-ра екон. наук Корабліна С.О.
Академіки НАН України Геєць В.М., Білорус О.Г., члени-кореспонденти НАН України
Даниленко А.І., Гриценко А.А., Скрипниченко М.І., Бородіна О.М. очолювали наукові напрямки
моделювання економічного

розвитку, глобального економічного розвитку, фінансово-

монетарного регулювання, закономірностей розвитку та інституційної архітектоніки економічних систем, економічного зростання та структурних змін в економіці, економіки і політики аграрних перетворень, брали активну участь у наукових дослідженнях в межах тематичних планів
та додаткової тематики Інституту‚ а також у підготовці матеріалів для органів державної влади.
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І. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ‚ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУК
Інститут проводив дослідження по 19 планових НДР (відомче замовлення НАН України)‚
в тому числі завершених – 2 та 7 нових тем‚ виконання яких було розпочато в 2018 році‚ 9 НДР
програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України, 3 відомчих НДР на виконання Постанови Президії НАН України № 232 від 11.07. 2018 р. «Про напрями використання коштів за
бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових
досліджень на 2018 рік», а також по 9 додаткових темах‚ які були включені до тематичного
плану Інституту на підставі замовлень організацій, у тому числі закордонних.
У 2018 році завершені дослідження по 2 НДР відомчої тематики:
1.

«РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ (фундаментальні дослідження). Термін виконання: ІІ кв. 2016 р. – I кв. 2018 р. № держреєстрації 0112U004938. Шифр теми 3.1.7.99. Код
бюджетної програми 6541030. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України Єгоров І.Ю. Основні
виконавці роботи: чл.-кор. НАН України Єгоров І.Ю., Ю.М.Бажал, Одотюк І.В., Саліхова О.Б.,
Бойко О.М., Хаустов В.К., Черненко С.М., Грига В.Ю., Дульська І.В., Січкаренко К.О., Рижкова
Ю.О., Груздова Т.В., Козловський І.В., Онуфрієвич З.Д., Дубинський Є.П., Дуюн Д.О., Курченко О.О., Хименко О.А.
Анотований звіт
Дістали подальшого розвитку концептуальні підходи щодо визначення місця і ролі інноваційної діяльності в процесах трансформації національної економіки України в контексті реалізації курсу на євроінтеграцію, що відкриває можливості для розробки специфічних заходів в
сфері інноваційної політики, адекватних поставленим перед країною завданням у сфері соціально-економічного розвитку.
Вперше виокремлено основні напрями формування єдиного науково-технічного та інноваційного простору у країнах ЄС, розроблено концепцію та методичний інструментарій для
проведення комплексного аналізу стану інноваційної діяльності в Україні із залученням як
«традиційних» статистичних, так і нових показників, значення яких отримано на основі проведення національних інноваційних обстежень; розроблено концепцію та методичний інструментарій для проведення комплексного аналізу стану інноваційної діяльності в Україні із залученням як «традиційних» статистичних, так і нових показників, значення яких отримано на основі
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проведення національних інноваційних обстежень; сформульовано пропозиції щодо удосконалення державної політики функціонування спеціальних організаційних форм підтримки інновацій, зокрема створення та функціювання технопарків як ефективного напрямку інноваційного
розвитку економіки країни, що відповідає особливостям організації інноваційної діяльності в
Україні; удосконалено підходи до удосконалення співпраці українських інноваційних підприємств та дослідних установ з вже діючими європейськими інноваційними мережами, зокрема
встановлено найбільш перспективні напрямки наукової співпраці; виявлено інституційні
бар’єри, які заважають розвитку цих напрямів при інтеграції до європейського інноваційного
простору; удосконалено методичний інструментарій та аналітичні оцінки стану інституціонального середовища та розвитку інноваційної діяльності в Україні шляхом аналізу важелів державної політики, розробки відповідних критеріїв та показників, заходів з організаційного і фінансового забезпечення, запровадження політики статистичного моніторингу зазначеної сфери. На
основі цього підготовлено так звану «дорожню карту імплементації» Угоди про асоціацію з ЄС
в частині науково-технічної та інноваційної діяльності; удосконалено методичний інструментарій оцінювання характеру інноваційної діяльності окремих секторів економіки, які відрізняються найбільш динамічними темпами розвитку у сучасному світі, та виокремлено її перспективні
напрями з урахуванням специфіки та відповідних світових тенденцій, зокрема обґрунтовано необхідність розробки стратегії розвитку біотехнологій з обов’язковим виокремленням пріоритетних напрямів розвитку біотехнологій здатних до конкуренції як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Одним із основних інструментів забезпечення реалізації цієї стратегії повинно
стати державно-приватне партнерство, що буде сприяти здійсненню орієнтованих на потреби
промисловості науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок та пришвидшенню
процесів їх комерціалізації; методичний інструментарій для розробки заходів щодо стимулювання

науково-дослідних

і

дослідно-конструкторських

робіт

у

сфері

інформаційно-

комунікаційних технологій та біотехнологій з метою їх подальшої комерціалізації та імплементації у різних секторах економіки, зокрема шляхом введення податкових та неподаткових стимулів на осноі затсоування зарубіжного досвіду та з урахуванням особливостей національної
економіки; в рамках проведеного аналізу виокремлено комплекс причин гальмування розвитку
сектору ІКТ на сучасному етапі та запропоновані заходи щодо проведення необхідних змін, які
включають до себе стимулювання створення нових підприємств, розширенні сфер застосування
відповідних технологій на основі застосування спеціальних механізмів фінансування нових дослідницьких проектів і розробок в інтересах держави та бізнесу; оцінено характер інноваційної
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діяльності різних секторів економіки за методикою інноваційних обстежень ЄС; удосконалено
концептуальні засади євроінтеграції України в науково-технічній та інноваційній сфері, включаючи конкретні рекомендації щодо стимулювання відповідного процесу. Спеціальну увагу
приділено проблемам гармонізації інноваційної та інших видів політик, зокрема промислової,
соціальної і т.і. Показано, що в разі «автономного» проведення тієї чи іншої політики порушується цілісність системи державного управління соціально-економічними процесами, що зумовлює зниження загальної його ефективності. На цій основі розроблено основні положення «дорожньої карти» реалізації Угоди про асоціацію в частині, що стосується науково-технічної та
інноваційної діяльності.
Підготовлено 49 науково-анаоітичних доповідних записок, на 7 з яких отримано позитивний відгук.
Результати наукової роботи представлені в науковій доповіді «Розвиток інноваційної
системи України в європейському науково-технологічному просторі» (8,5 др. арк.), та 116 опублікованих статтях загальним обсягом 67,21 д.а та апробовані на 240 конференціях, круглих
столах, робочих зустрічах.
Оцінка рівня дослідження та науково-практична значимість: перевищує міжнародні стандарти високого рівня.
Практична значимість отриманих результатів дослідження полягає в обґрунтуванні
необхідності посилення конкурентоспроможності національної економіки шляхом кардинальної
зміни використовуваного державою підходу до розв’язання проблем фінансового та кадрового
забезпечення наукових засад стимулювання інноваційного розвитку української економіки. Розроблено пропозиції щодо удосконалення інноваційної політики України, зокрема в частині методології моніторингу інноваційної діяльності (підготовлено проект «дорожньої карти», адаптовано інструментарій Інноваційного табло ЄС, пропозиції щодо проектів Законів України,
зокрема Закону «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності», «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)», Плану дій Уряду, положень про
атестацію наукових установ, оцінювання окремих науковців, пропозицій щодо стимулювання
інноваційної діяльності в окремих секторах економіки.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки, належать: вперше запропоновані заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності у галузі біотехнологій, нанотехнологій, фармацевтики та ядерної енергетики будуть сприяти зменшенню енерговитрат та стимулюванню стійкого розвитку в Україні. Використання результатів дослідження допоможе запровадити ефективні заходи державної економічної політики
України щодо активізації розвитку вітчизняної біотехнології та фармацевтичної галузі.
2. «СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ
ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ» (фундаментальні дослідження). Термін виконання: ІV
кв. 2015 – ІІІ кв. 2018 рр. № держреєстрації 0115U002690. Шифр теми 3.1.7.95. Код бюджетної
програми 6541030. Науковий керівник – Осташко Т.О. Основні виконавці: Венгер В.В., Лір
В.Е., Пустовойт О.В., Гуменюк В.В., Олефір В.К., Биконя О.С., Білик Л.І., Ханіньова Т.І.
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Анотований звіт
Виявлені основні чинники впливу на розвиток зовнішньої торгівлі сільськогосподарськими товарами України у період 2015-2017 років та оцінено їх вплив. Удосконалено поняття «енергетична криза» в частині детермінації диспропорцій попиту та пропозиції на домінуючий енергоресурс у світовому енергетичному балансі та часового фактору у формуванні окремих фаз
зміни світових цін у кратному розмірі, що дало можливість ідентифікувати глобальну «третю
енергетичну кризу» у першій декаді XXI століття. Аргументовано, що основними завданнями
розвитку внутрішньо ринку металопродукції мають бути: збалансування та розвиток металургійної галузі, оптимізація обсягів виробництва і споживання основних видів продукції, задоволення попиту на внутрішньому ринку та скорочення обсягів імпорту металопродукції за рахунок
розвитку власного конкурентоспроможного виробництва. Визначено необхідність розробки середньострокових планів розвитку технічного регулювання з урахуванням не тільки взятих зобов’язань відповідно до підписаних міжнародних угод між Україною та іншими країнами, а й з
урахуванням реальних потреб вітчизняних виробників.
Отримано такі головні результати:
у методологічному плані:
обґрунтовано пріоритетні напрями активізації розвитку внутрішнього ринку, якими передбачається вирішення трьох ключових завдань: перерозподіл доходів бізнесу та держави на
користь домогосподарств для збільшення їхнього попиту на інноваційну й якіснішу продукцію;
підвищення рівня нецінової конкуренції між товаровиробниками; створення для них середньота довгострокових стимулів щодо інвестування в оновлення випуску товарної продукції;
дістали подальшого розвитку методологічні положення структурно-інституціонального
аналізу енергетичних ринків, які полягають у встановленні суттєвих ознак періодизації процесу
трансформації енергетичних ринків України, обумовленого: з одного боку – еволюційно іманентною зміною їх структурної організації та інституційного забезпечення, а з іншого – глобальними структурними змінами щодо диверсифікації світової торгівлі енергоресурсами та імперативним процесом імплементації європейських принципів інституційного забезпечення лібералізації
на внутрішньому ринку. Це обґрунтовує асиметричність ефектів інтеграції енергетичних ринків
України та ЄС (цінової дискримінації) через поширення у торгівлі трансакцій з реекспорту та
реімпорту енергоресурсів;
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вперше здійснено комплексний аналіз та підведені підсумки проведених в України реформ енергетичного сектору та формування конкурентних ринків енергоресурсів через призму
досягнення прийнятного рівня національної енергетичної безпеки в умовах євроінтеграційних
процесів у сфері енергетики та енергоефективності;
запропоновано заходи щодо подальшого розвитку системи технічного регулювання у
зовнішній торгівлі в короткостроковій та середньостроковій перспектив.
У науково-практичному плані:
розроблено методику оцінки рівня імпортозалежності вітчизняного ринку споживчих товарів і проведено оцінку поточного рівня імпортозалежності вітчизняного споживчого ринку.
На основі цих оцінок доведено доцільність використання заходів протекціонізму у зовнішньоторговельній політиці і у сфері державних закупівель України;
запропоновані методичні підходи до застосування інституту публічних закупівель в
Україні для стимулювання конкурентоспроможного внутрішнього виробництва та інновацій,
насамперед, шляхом імплементації положень Директив 2014/24/ЄС і 2014/25/ЄС щодо інноваційного партнерства;
виявлено можливості та ризики від поширення протекціонізму у світовій торгівлі для зовнішньої торгівлі України;
встановлено, що можливості пов’язані із появою нових ринків збуту вітчизняної продукції внаслідок торговельних суперечок між країнами світу; тенденціями до прозорості проведення переговорних процесів при укладанні угод про вільну торгівлю; поширенням практики застосування протекціоністських заходів у світовій торгівлі. Найбільший ризик для України, яка
приєдналася до СОТ на умовах «СОТ-плюс», полягає у гальмуванні подальшої лібералізації
ринків основних торговельних партнерів в рамках Доха-раунду СОТ.
За результатами дослідження підготовлено та надіслано доповідних записок – 15, з
них 4 з позитивним відгуком; опубліковано 21 наукову публікацію; участь співробітників у 2 конференціях міжнародних; 1 семінарі зарубіжному; 1 Щорічному засіданні Групи Експертів з питань сільськогосподарської торгової політики в країнах Європи і Центральної Азії (зарубіжному) (Продовольча і Сільськогосподарська Організація Об’єднаних Націй (ФАО).
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Науково-практична значимість розроблено та обґрунтовано політику розвитку
внутрішнього ринку України в умовах зміни попиту на світових товарних ринках, регіоналізації
та поширення протекціонізму у світовій торгівлі.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: ідентифіковано позицію України в системі енерго- та екологоекономічних
координат та визначено фактори гармонізації енергетичної політики України та ЄС за критеріями сталості енергетичної ситуації, серед яких головною компонентою є технологічний
розрив в енергетичному секторі. Запропоновані механізми компенсації сучасних загроз для енер-
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гетичної безпеки країни, які надають Договір про заснування Енергетичного Співтовариства
та Угода про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема механізм участі українських інститутів розвитку у Європейських технологічних платформах та механізм участі України в Європейському Енергетичному Союзі на повноправній основі.

У 2018 році продовжувалися дослідження за 10 НДР відомчої тематики:
1. «ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК НОВІТНЯ
ТЕНДЕНЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ» (фундаментальні дослідження). Термін виконання: ІІ кв. 2017 – І кв. 2020 рр. № держреєстрації 0117U004506. Шифр теми 3.1.7.107. Код
бюджетної програми 6541030. Науковий керівник – Балакірєва О.М. Основні виконавці: Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Локтєва І.І., Тітар І.О., Романовська Л.С.
Анотований звіт
Розроблені критерії суб’єктності людського капіталу та їх оцінки; обґрунтувано доцільність включення показників участі в процесі навчання впродовж життя до системи емпіричних
індикаторів суб’єктності людського капіталу (як критеріїв виявлення актором власної
суб’єктності щодо нагромадження людського капіталу); узагальнено висновки щодо пов’язаних
із політичною суб’єктністю та суб’єктністю людського капіталу особливостей нетрадиційних
форм політичної та громадянської активності, патронажно-клієнтелістських та корпоративістських відносин; та особливостей політичної суб’єктності в якості складової суб’єктність людського капіталу; сформувана система показників для вимірювання суб'єктності людського капіталу у
вимірі освіти; оцінена доцільність використання обраних критеріїв та емпірично виміряних показників участі в процесі навчання впродовж життя як маркерів прояву суб’єктності людського
капіталу; обґрунтуванні доцільності включення критеріїв участі населення в процесі навчання
впродовж життя до класифікації основних чинників-детермінант становлення суб’єктності людського капіталу; систематизовані напрями та результати досліджень з виявлення рівня, форм та
проявів економічної та соціальної суб’єктності соціально-професійних груп (сфера освіти та науки; політична еліта та державні службовці); побудована модель емпіричної ідентифікації соціального залучення (соціальної/громадянської участі) та суб'єктності людського капіталу у вимірі
освіти здійснено визначення та теоретичну інтерпретацію відповідних компонентів моделі.
За звітний період отримано такі результати:
розроблено критерії суб’єктності людського капіталу та їх оцінка; обґрунтовано доцільність включення показників участі в процесі навчання впродовж життя до системи емпіричних
індикаторів суб’єктності людського капіталу (як критеріїв виявлення актором власної
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суб’єктності щодо нагромадження людського капіталу); узагальнено висновки щодо пов’язаних
із політичною суб’єктністю та суб’єктністю людського капіталу особливостей нетрадиційних
форм політичної та громадянської активності, патронажно-клієнтелістських та корпоративістських відносин; та особливостей політичної суб’єктності в якості складової суб’єктність людського капіталу; сформовано систему показників для вимірювання суб'єктності людського капіталу
у вимірі освіти; виконана оцінка доцільності використання обраних критеріїв та емпірично виміряних показників участі в процесі навчання впродовж життя як маркерів прояву суб’єктності
людського капіталу; обґрунтовано доцільність включення критеріїв участі населення в процесі
навчання впродовж життя до класифікації основних чинників-детермінант становлення
суб’єктності людського капіталу; систематизовано напрями та результати досліджень з виявлення рівня, форм та проявів економічної та соціальної суб’єктності соціально-професійних
груп (сфера освіти та науки; політична еліта та державні службовці); з) побудована модель емпіричної ідентифікації соціального залучення (соціальної/громадянської участі) та суб'єктності
людського капіталу у вимірі освіти здійснено визначення та теоретичну інтерпретацію відповідних компонентів моделі.
Опубліковано 15 наукових робіт (в т.ч. 1 – у іноземному виданні) загальним обсягом 9,7
д.а. (0,81 д.а.), з них розділів у колективних монографіях – 2, статей – 8, тез – 4, публікацій в
електронних виданнях – 1. Основні результати досліджень були апробовані на 18 наукових, науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах;
Підготовлено 9 науково-аналітичних доповідних записок, які надіслано до органів державної влади. На 4 отримано позитивні відгуки від міністерств та відомств.
Дослідження відповідає національним стандартам високого рівня.
Наукова значимість полягає у розробці підходу до операціоналізації суб’єктності людського
капіталу у вимірах: а) цінності людського капіталу; б) різних форм неекономічної активності, спрямованих на посилення ресурсу людського капіталу; в) соціального залучення як включення до громадської активності.
Практична значимість полягає в обґрунтуванні моделі вимірювання суб’єктності людського капіталу.
Основні досягнення в галузі сталого розвитку: обґрунтування системи індикаторів для вимірювання тенденцій розвитку НЖВ, проявів громадянської активності та подолання соціальної відторгнення з метою моніторингу індикаторів, визначених у Цілях сталого розвитку для України.
2. «КОРПОРАТИЗАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» (фундаментальні дослідження). Термін виконання: ІV кв. 2017 – ІІІ кв. 2020 рр. № держреєстрації
0116U00665. Шифр теми 3.1.7.110. Код бюджетної програми 6541030. Науковий керівник –
Шубравська О.В. Основні виконавці: Шубравська О.В., Пасхавер Б.Й., Молдаван Л.В., Удова
Л.О., Прокопенко К.О., Грецька Н.А., Купріянова Н.П., Корсак Л.М., Бородіна О.С., Марти-
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шев П.А..
Анотований звіт
Вперше розроблені теоретичні принципи та методологія оцінки ролі і місця корпоративного сектора агропродовольчого комплексу в макроекономічних і міжгалузевих інтеграційних
процесах національної економіки та запропоновані теоретичні засади визначення впливу інтеграційної динаміки на рівень концентрації виробництва в аграрному корпоративному секторі;
вперше у вітчизняній агроекономічній науці обґрунтовані методологічні підходи до здійснення
економічних досліджень аграрних корпорацій, зокрема, в частині виявлення ключових ознак віднесення суб’єктів господарювання до розряду таких корпорацій; необхідності застосування у
процесі дослідження системного і міждисциплінарного підходів; змісту терміну корпоратизація
аграрного сектора економіки; сутність некомерційних (соціальних) виробничих сільськогосподарських корпорацій та сформульовані мотиваційні чинники їх поширення в економічно розвинених країнах як структур колективного ведення господарства.
Вперше:
– запропоновані теоретичні засади визначення впливу інтеграційної динаміки на рівень
концентрації виробництва в аграрному корпоративному секторі, а саме встановлено: а) зростання інвестиційної активності в агровиробництві; б) розвиток ринку оренди сільськогосподарських земель; в) активізація зовнішнього ринку агропродовольчої продукції; г) підвищення ефективності агровиробництва завдяки науково-технічному прогресу.
Набули подальшого розвитку:
– визначення особливостей формування та функціонування корпоративного сегмента у
вітчизняному сільському господарстві, зокрема, процесів, що передували його створенню, його
складу, неоднорідності, ключових ознак сучасного розвитку, відповідальності за структурні
дисбаланси у галузі тощо;
– узагальнення положень корпоративної теорії, розвиненої в роботах представників інституціонального напряму економічних досліджень, зокрема, обґрунтування ними особливості
сільськогосподарської галузі щодо формування і розвитку там корпорацій: переважання ринкової (конкурентної) системи та вирішальна роль держави і корпорацій у забезпеченні технічного
прогресу;
– характеристики процесу транснаціоналізації аграрного сектора, у т.ч.: узагальнення
впливу ТНК на сільськогосподарське виробництво і розвиток на глобальному рівні, виявлення
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передумов і напрямів входження, масштабів, значення транснаціонального капіталу для вітчизняного сільгоспвиробництва й аграрного сектора, а також ознак ТНК у деяких вітчизняних агрохолдингів;
– характеристика впливу акціонерної організації господарської діяльності на процеси
корпоратизації аграрного виробництва методами залучення акціонерного капіталу та запровадження акціонерних форм організації управління аграрними підприємствами;
– механізм побудови відносин сільськогосподарських підприємств з державним і місцевими бюджетами, зокрема, з’ясовано вплив податкового навантаження і державної підтримки на
фінансовий стан таких підприємств.
Підготовлено 9 науково-аналітичних доповідних записок, пропозицій та зауважень, які
були направлені до Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства
України, Президії НАН України. На згадані розробки отримано 2 позитивних відзиви від міністерств та відомств. Підготовлено та опубліковано 39 наукових праць (в т.ч. 15 – у іноземних
виданнях) загальним обсягом 20,33 д.а. (6,12 д.а.), з них розділів у колективних монографіях – 3,
статей – 10, тез – 3, публікацій в електронних виданнях – 1. Основні результати досліджень
були апробовані на 19 наукових, науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах.
Характеристика його наукової та практичної значимості: вперше розроблені теоретичні принципи та методологія оцінки ролі і місця корпоративного сектора агропродовольчого комплексу в макроекономічних і міжгалузевих інтеграційних процесах національної економіки та запропоновані теоретичні засади визначення впливу інтеграційної динаміки на рівень
концентрації виробництва в аграрному корпоративному секторі; вперше у вітчизняній агроекономічній науці обґрунтовані методологічні підходи до здійснення економічних досліджень аграрних корпорацій, зокрема, в частині виявлення ключових ознак віднесення суб’єктів господарювання до розряду таких корпорацій; необхідності застосування у процесі дослідження системного і міждисциплінарного підходів; змісту терміну корпоратизація аграрного сектора
економіки; сутність некомерційних (соціальних) виробничих сільськогосподарських корпорацій
та сформульовані мотиваційні чинники їх поширення в економічно розвинених країнах як структур колективного ведення господарства.
Проведені дослідження відповідають міжнародним стандартам високого рівня.
До наукових результатів, що спрямовані на збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку економіки, належать: набули подальшого розвитку: розширення поняття взаємодії аграрного корпоративного сектору та держави в частині забезпечення екологічних цілей та визначення економічних, соціальних, інноваційних, екологічних пріоритетів.
3.

ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ (ДРУГА

ПОЛОВИНА XVII – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)» (фундаментальні дослідження). Термін виконання: IV кв. 2017 – ІІІ кв. 2020 рр. № держреєстрації 0116U004418. Шифр теми 3.1.7.109. Код
бюджетної програми 6541030. Науковий керівник – Небрат В.В. Основні виконавці: Супрун
Н.А., Горін Н.О., Кудласевич О.М., Гордіца К.А., Дідківська Л.В., Корніяка О.В., Курбет О.П.,
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Сливка Т.О., Боднарчук Т.Л., Єлісєєва Л.В., Чистякова С.В., Бєляєва В.М.
Анотований звіт
Розроблено якісно новий підхід до дослідження процесу економічної інтеграції на основі
емпіричної історії та інституційно-еволюційної методології; охарактеризовані передумови та
чинники формування зовнішньоторговельних позицій господарства України на доіндустріальному етапі суспільного розвитку; оцінені масштаби, динаміка та характер структурних змін зовнішньоторговельної діяльності у період ринково-індустріальних перетворень господарства
України; визначені соціально-економічні передумови та інституційні чинники розвитку виробничої інтеграції на межі ХІХ–ХХ ст.; надана характеристика форм та економічного значення розвитку грошово-кредитних відносин на українських землях у контексті їх включення у міжнародні економічні відносини; оцінка напрямів, заходів, результатів і довгострокових наслідків для
розвитку господарства урядової зовнішньоекономічної політики держав, до складу яких входили українські землі; виявлені тенденції та закономірності участі населення українських земель у
міжнародному русі робочої сили; виявлені тенденції та чинники еволюції основних складових
господарської структури України та її участі у міжнародних економічних відносинах у добу аграрної цивілізації та становлення світового ринку.
За звітний період отримано такі результати:
здійснено подальший розвиток і апробацію дослідницького інструментарію історикоекономічного дослідження в частині використання методології емпіричної історії як основи
аналізу рівня включеності українського господарства у систему світових економічних відносин
та ступеня його інтегрованості у господарський простір національних економік тих держав, у
складі яких перебувала Україна, з подальшим зіставленням цих двох вимірів інтегрованості на
основі критерію порівняльних переваг;
встановлено, що застосування регіоналістики та компаративного аналізу за критерієм
граничної продуктивності та ефективності просторового розміщення ресурсів на регіональному,
національному та мезорівні, уможливлює оцінку ефективності регіональної алокації виробничих, торгівельних та логістичних комплексів у порівнянні із можливостями забезпечення попиту
на відповідний економічний ресурс за рахунок інтеграційних процесів та виявлення впливу економічної інтеграції на диференціацію економічного розвитку регіонів;
Підготовлено 4 аналітичні матеріали для вищих органів державної влади та управління ,
на 2 з них отримано позитивні відгуки.
Опубліковано 56 наукових праць загальним обсягом 44,43 д.а., у тому числі 1 монографія
(19,5 д.а.), збірник наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки
України. Випуск 51» (18 д.а.), Матеріалів круглого столу «Роль економічної науки у суспільному
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розвитку: До 100-річчя НАН України» (7,5 д.а.) та ювілейного видання «Економіка та прогнозування в дослідженнях і прогнозах: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування
НАН України» (35,5 д.а.).
Власна оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Науково-практична значимість дослідження полягає в обґрунтуванні висновків та рекомендацій, актуальних для сучасної зовнішньоекономічної політики та регуляторних заходів
держави на основі виявлених тенденцій та взаємообумовленості інституційних трансформацій, структурно-технологічних змін економіки та характеру і форм участі національного господарства в міжнародних економічних відносинах.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: визначення тенденцій та перспектив розвитку соціального підприємництва
як механізму соціалізації бізнесу та забезпечення збалансованого соціального та економічного
розвитку, узагальнення розвитку сучасних тенденцій інноваційного підприємництва в Україні як
форми соціально-відповідальної діяльності на основі спільного використання ресурсів.
4.

«СТІЙКІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ У ДОВГОСТРОКОВІЙ

ПЕРСПЕКТИВІ» (фундаментальні дослідження).

Термін виконання: І кв. 2017 – ІVкв. 2019

рр. № державної реєстрації 0116U008262. Шифр теми 3.1.7.101.
6541030. Науковий керівник – Луніна І.О.

Код бюджетної програми

Основні виконавці: М.В. Мних, О.С. Білоусова,

Т.Г. Бондарук, О.В. Степанова, Д.В. Твердохлібова, О.О. Булана, Н.Б. Фролова, Т.К. Кваша ,
Н.М. Назукова, А.В. Бойченко, О.В. Навроцька.
Анотований звіт
Узагальнено теоретичні підходи та альтернативні індикатори оцінки стійкості державних
фінансів; визначено фактори ризику стійкості державних фінансів України з урахуванням бюджетних наслідків змін у віковій структурі населення; здійснено оцінку впливу податкових реформ в Україні на рівень та динаміку бюджетних надходжень; побудовано показник бюджетного розриву для оцінки бюджетної стійкості України з урахуванням різних джерел фінансування
бюджетного дефіциту; обґрунтовано підхід до кількісної оцінки бюджетної децентралізації за
рівнями місцевих бюджетів; визначення викликів для довгострокової стійкості державних фінансів в частині фінансування охорони здоров’я в Україні.
Найважливіші досягнення у 2018 році:
Вперше:
a. доведено недоцільність заміни податку на прибуток підприємств України податком на
виведений капітал, враховуючи існування факторів, що негативно впливають на конкурентоспроможність української економіки (корупція, нестабільність економічної політики, інфляція, неефективна бюрократія) та створюють додаткові ризики зменшення бюджетних надходжень, а
отже - загострення проблем бюджетного дефіциту та стійкості державних фінансів.
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b. обґрунтовано концепцію фінансової взаємодії держави та підприємств на етапі переходу від малої та переважно сировинної до інноваційної, конкурентоспроможної економіки, що
передбачає визначення сукупності взаємопов’язаних інструментів державного стимулювання й
регулювання окремих аспектів діяльності підприємств;
c. розроблено математичні моделі податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств, які дозволяють вибирати підходи до надання інноваційних пільг та інтенсивності їх
застосування для забезпечення державної підтримки підприємств з метою збільшення потенціалу розвитку національної економіки на засадах домінування інноваційних факторів.
Підготовлено 9 доповідних записок, на 4 з яких отримано позитивний відгук.
Опубліковано 36 наукових праць, загальним обсягом 42,43 др. арк., в тому числі 1 індивідуальна монографія «Фінансування соціальних функцій держави в умовах трансформації фіскального простору» (21 др. арк.), розділи у 2 колективних монографіях обсягом 1,55 др. арк., розділ у іноземній колективній монографії обсягом 0,37 др. арк., 32 наукових статті загальним обсягом 19,51 др. арк. із яких: 12 статей у фахових виданнях, 7 зарубіжних публікацій обсягом
5,07 др. арк. Результати досліджень апробовані на 8 наукових конференціях, 11 круглих столах,
семінарах, форумах з яких 3 за кордоном.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Наукова значимість полягає у тому що: вперше обґрунтовано концепцію фінансової
взаємодії держави та підприємств на етапі переходу від малої та переважно сировинної до
інноваційної, конкурентоспроможної економіки, що визначає сукупність взаємопов’язаних інструментів державного стимулювання й регулювання окремих аспектів діяльності
підприємств; доведено доцільність застосування інноваційних трансфертів підприємствам на
умовах їх повернення після реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, і визначено умови отримання трансфертів; запропоновано модель прогнозування зміни віково-залежних бюджетних
витрат на охорону здоров’я.
Практична значимість полягає у використанні матеріалів при вдосконаленні законодавства України щодо стимулювання інноваційної діяльності; опрацюванні пропозицій щодо запровадження нових заходів державної допомоги суб’єктам господарювання, зокрема, у формі
податкових пільг та в аудиторській діяльності Рахункової палати України.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки, належать: вперше обґрунтовано концепцію фінансової взаємодії держави та підприємств
на етапі переходу від малої та переважно сировинної до інноваційної, конкурентоспроможної
економіки, що визначає сукупність взаємопов’язаних інструментів державного стимулювання
й регулювання окремих аспектів діяльності підприємств, відповідно використовуючи інноваційні трансферти підприємствам; інноваційні податкові пільги з податку на прибуток; публічні
закупівлі за інноваційним пріоритетом; державні гарантії по кредитах підприємствам на придбання технологій, що не мають вітчизняних аналогів; замовлення на підготовку кваліфікованих працівників, згідно з вимогами інноваційної економіки; а також інструменти регуляторного впливу на тарифи природних монополій, інноваційну діяльність державних і комунальних підприємств, виконання інвестиційних зобов’язань приватизованих підприємств.
5.

«ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ФУНКЦІОНУВАННЯ

ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ» (прикладні дослідження). Термін виконан-
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ня: І кв. 2017 – ІІ кв. 2019 рр. № держреєстрації 0113U003954. Шифр теми 3.1.7.103. Код бюджетної програми 6541030. Науковий керівник – Никифорук О.І. Основні виконавці – Чукаєва І.К.; Ляшенко О.Ф.; Піріашвілі О.Б.; Загній О.Г.; Кудрицька Н.В.; Стасюк О.М.; Чмирьова
Л.Ю.; Плюта І.Ю.; Федяй Н. О.; Овчиннікова В. П.; Павленко О.М.
Анотований звіт
Обґрунтовано методологічні та практичні підходи щодо дослідження інституціонального
забезпечення функціонування та розвитку виробничої інфраструктури України. Дано оцінку
стану та проблем інституціонального забезпечення функціонування виробничої інфраструктури
для забезпечення сталого економічного розвитку в контексті інтеграційних процесів. Обґрунтовано пріоритети інституціонального забезпечення функціонування секторів виробничої інфраструктури, а саме: транспорту і зв’язку, енергозабезпечуючих секторів та електропостачання як
фактору стабільного розвитку економіки й підвищення її ефективності. Визначено стан та проблеми інституціонального розвитку інфраструктурних секторів економіки в контексті забезпечення пріоритетних напрямів інституціонального розвитку економіки України. Узагальнено вітчизняний та світовий досвід стосовно теоретичних положень та практичних підходів щодо інституціонального розвитку інфраструктурних секторів в контексті активізації економічних процесів в країні та євроінтеграції. Вивчено внутрішні та зовнішні чинники інституціонального розвитку інфраструктурних систем і їх вплив на ефективний розвиток країни.
Отримано наступні результати:
- проведено оцінку інституціонального забезпечення функціонування інфраструктурних
секторів на основі впливу внутрішніх і зовнішніх чинників в контексті забезпечення пріоритетних напрямів інноваційного розвитку економіки України; здійснено узагальнення та визначення
особливостей нормативно-правової бази розвитку виробничої інфраструктури в Україні на сучасному етапі розвитку і зроблено висновок про відсутність системного інституційного забезпечення інфраструктурних секторів.
- узагальнено основні інституційні проблеми залізничного транспорту на галузевому,
національному та європейському рівнях, обґрунтовано трансформацію та подальший розвиток
відносин власності на залізничному транспорті України; визначено основні фактори розвитку
конкурентного середовища в процесі трансформації відносин власності на залізничному транспорті;
- визначено та уточнено складові інституціонального середовища, виокремлена та систематизована нормативно-правова база щодо інноваційного розвитку на залізничному транс-
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порті України та в провідних країнах світу на сучасному етапі соціально-економічного розвитку; здійснено порівняльний аналіз інституціонального середовища інноваційного розвитку на
залізничному транспорті України в контексті міжнародних порівнянь;
Підготовлено 6 науково-аналітичних записок та отримано 1 позитивний відгук щодо вирішення завдань протидій корупції у сфері держ регулювання.
Опубліковано 23 наукові праці загальним обсягом 10,3 д.а., з них: 1 наукова доповідь (обсяг 13,7 д.а.), 1 розділ наукової доповіді (обсяг 0,4 д.а.); 8 статей, 2-і з яких зарубіжні (обсяг 1,2
д.а.) та 14 тез, 3-и з них зарубіжні (обсяг 0,92 д.а.).
Приймали участь у роботі 2-х круглих столів, 1 міжнародному семінарі, 14-х міжнародних конференціях, 2-і з яких за межами України.
Рівень дослідження відповідає національним стандартам високого рівня.
Наукове та практичне значення полягає у тому, що результати досліджень звітного періоду надають можливість обґрунтувати пропозиції щодо адекватного інституціонального забезпечення функціонування виробничої інфраструктури в контексті інтеграційних процесів, направленої на забезпечення розвитку національного ринку, підвищення його ефективності та
конкурентоспроможності, а також підвищення енергетичної безпеки країни
У контексті перспектив сталого розвитку: обґрунтовано, що умовою забезпечення
сталого розвитку країни є спрямування державної політики на забезпечення сталого екобезпечного функціонування виробничої інфраструктури в контексті євроінтеграційних процесів.
6. «СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» (прикладні дослідження). Термін виконання: IV кв. 2017 – І кв.
2020 рр. № держреєстрації 0117U004442. Шифр теми 3.1.7.111. Код бюджетної програми
6541030. Науковий керівник – Бобух І. М. Основні виконавці: Ю.В. Кіндзерський, Т.А. Тищук.
О.М. Фащевська, О.Ю. Снігова, Щегель С.М., Н.І. Романовська, О.А. Герасімова, О.Д. Москвіна, Д.Б. Лопатенко.
Анотований звіт
Узагальнено теоретичні підвалини дослідження структурних змін як основи інклюзивного розвитку економіки України; здійснено аналіз міжнародних рейтингових досліджень, які характеризують інклюзивний розвиток України та інших країн світу; показано вплив індустріальної компоненти економіки на її інклюзивний розвиток, виявлено ознаки інклюзивності та структурні компоненти інклюзивізації індустріального розвитку; проведено аналіз регіональної структурної інертності в контексті інклюзивності розвитку економіки; проведено оцінку структурних особливостей розвитку сектору домогосподарств в умовах спрямованості на інклюзивний
розвиток; проаналізовано зайнятість і самозайнятість населення України, виявлено тенденції
його зовнішньої трудової міграції.
Отримано такі наукові результати:
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– показано, що управління процесом інклюзивізації індустріального розвитку (процесом
трансформації індустріальної складової національної економіки, зокрема, від екстрактивного та
партикулярно-патримоніального до інклюзивного типу свого функціонування) має вибудовуватися виходячи з наявних структурних, технологічних, інноваційних, інституційних, соціальних і
екологічних характеристик національної економіки;
– ураховуючи такий еволюційний структурно-технологічний підхід, а також неоднаковий
ступінь розвиненості згаданих характеристик для національних економіки країн світу різних типів, встановлено суперечності у виборі інструментарію політики інклюзивної трансформації та
показано хибність застосування універсальних підходів до індустріальної політики і формування індивідуальних «інклюзивних» параметрів промислового виробництва окремо взятих країн, в
тому числі України;
– показано існування діалектичної суперечності між економічним універсалізмом політики та інклюзивізацією індустріального виробництва відповідно до завдань досягнення параметрів інклюзивного розвитку у визначений часовий період. Встановлено, що суть цієї суперечності
полягає у тому, що універсальні моделі політики, застосовувані в країнах з відмінними економіко-технологічними, інституційно-політичними і соціальними умовами розвитку, з одного боку,
маючи на меті досягнення інклюзивного суспільного розвитку як в самих цих країнах, так і в
світі загалом, з іншого боку, призводять до цілком протилежного ефекту – до деінклюзивізації
(віддалення, відмови від інклюзивного) розвитку, збільшення розривів між країнами різних технологічних і соціальних рівнів з відповідним зростанням турбулентності світової економіки загалом і генерування світових криз. На підставі виявлення цієї суперечності обґрунтовано позицію, що застосовувана в Україні модель економічної політики, що має ознаки примітивного ліберального універсалізму, де факто не дозволить подолати існуючу проблему структурнотехнологічного відставання вітчизняного виробництва від світового і забезпечити його інклюзивізацію з наближенням до потреб українського соціуму загалом.
Оцінка рівня дослідження: відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Вийшли друком 38 публікацій обсягом 14,01 д.а., а саме: розділи у вітчизняних колективних наукових виданнях (монографіях) – 5 публ. обсягом 3,1 д.а., розділи в зарубіжних колективних наукових виданнях – 2 публ. обсягом 1,2 д.а., методичні рекомендації (у співавторстві) – 1
публ. обсягом 0,45 д.а. (авторський внесок), статті у вітчизняних наукових виданнях – 5 публ.
обсягом 2,72 д.а., статті в зарубіжних наукових виданнях (у співавторстві) – 2 публ. обсягом
0,58 д.а., тези доповідей (у матеріалах вітчизняних конференцій) – 13 публ. обсягом 3,27 д.а.,
тези доповідей (у матеріалах зарубіжних конференцій) – 2 публ. обсягом 0,4 д.а., публікації у
ЗМІ – 8 публ. обсягом 2,29 д.а.
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Підготовлено 11 науково-аналітичних записок та матеріалів з макроекономічних проблем, на 5 з яких отримано позитивні відгуки, а також 3 матеріали спільно з іншими відділами
Інституту.
Наукове та практичне значення: полягає у формуванні теоретичного підгрунття і обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо використання індустріальних, інвестиційних, інституційних, технологічних, структурних та регіональних механізмів для удосконалення державної структурної політики стимулювання економічного розвитку країни на засадах інклюзивності.
У контексті перспектив сталого розвитку: запропоновані заходи державної структурної політики створять засади для подолання розривів у ступені залучення окремих економічних суб’єктів та регіонів країни в процес економічного розвитку, що сприятиме досягненню сталого зростання економіки і збалансованого розвитку суспільства.
7. «РОЗВИТОК ФІНАНСІВ

ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» (прикладні дослідження). Термін виконання: ІI кв. 2017 - I кв. 2019
р. № держреєстрації 01163U006810. Шифр теми 3.1.7.106. Код бюджетної програми 6541030.
Науковий керівник – Зимовець В.В. Основні виконавці: чл.-кор. НАНУ Даниленко А.І., Терещенко О.О., Корнилюк А.В., Іванов Ю.Б., Єршова Г.В., Гаркавенко В.І., Кошик О.М., Федоренко А.В., Бабенко О.В., Пахомова Н.Ф.
Анотований звіт
Проведена робота щодо розвитку теоретико-методологічних підходів до оцінки впливу
інституційних та макрофінансових чинників на фінанси корпоративного сектора економіки
України, удосконалення методів оцінки фінансових ризиків корпоративного сектора економіки
України. Було здійснено аналіз впливу інституційних та макрофінансових чинників на
розвиток фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України. Створена
унікальна інформаційно-аналітична база даних діючих підприємство корпоративного
сектора України. Виокремленні специфічні тенденції та особливості фінансів підприємств. Доведено, що під впливом дефіциту фінансових ресурсів у корпоративному секторі економіки України сформувалась викривлена модель фінансування бізнесу, проявом якої є «офшоризація» фінансових потоків, фінансування операційної діяльності та
інвестицій за рахунок нефінансового боргу (кредиторської заборгованості та інших зобов’язань) на тлі згортання фінансових відносин підприємств з фінансовими інститутами, що підвищує фінансові ризики. Наслідками укорінення специфічної моделі фінансування бізнесу є втрата державою контролю за інвестиційною та діловою активністю в
країни загалом.
Наукова новизна результатів полягає у:
– вперше доведено, що зумовлений «ефектом витіснення» та «очищенням» банківської
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системи дефіцит вільних капіталів на внутрішньому фінансовому ринку спричинив прогресуючу «офшоризацію» фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України, проявом
якої є активізація руху інвестиційного капіталу через тіньові канали, що відображається у зростанні обсягів і частки інших зобов’язань в балансах підприємств. Такий автономний рух інвестиційного капіталу виконує певну стабілізуючу роль як в частині підтримки ліквідності підприємств корпоративного сектора, так і фінансового забезпечення їх інвестиційної активності. Водночас підвищуються фінансові ризики підприємств корпоративного сектора, що спричинює подальше згортання їх фінансових відносин з банками та фондовим ринком і, відповідно, втрату
державою важелів впливу на інвестиційну активність через канал процентних ставок;
- вперше доведено, що держава втрачає важелі впливу на інвестиційну активність через
канал процентних ставок та керованість економічними процесами в країні унаслідок згасання
інтенсивності фінансових відносин із банками та фондовим ринком під тиском «ефекту витіснення» та «очищення» банківської системи на тлі прогресуючої «офшоризації» фінансів підприємств корпоративного сектора України. Не розраховуючи на можливість фінансування інвестицій за рахунок залученого на фінансових ринках капіталу, підприємства планують і реалізують інвестиційні проекти, спираючись на «тіньові» та офшорні капітали. За таких умов автономний рух інвестиційного капіталу виконує стабілізуючу роль як в частині підтримки ліквідності корпоративного сектора, так і для фінансового забезпечення його інвестиційної активності;
Підготовлено 13 науково-аналітичних матеріалів, наукових записок, що були
спрямовані до державних органів влади, отримано 5 відгуків про використання наданих
матеріалів у практичній діяльності відповідних міністерств і відомств.
Вийшли друком 27 наукові праці загальним обсягом 9,03 др.арк
Прийнято участь у 24 наукових конференціях (вітчизняних та зарубіжних), круглих столах.
Оцінка рівня дослідження: відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Науково-практична значимість полягає в обґрунтуванні пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази України, з метою поліпшення взаємодію держави та бізнесу, що позитивно вплине на інвестиційно-інноваційну ситуацію в країні.
У контексті перспектив сталого розвитку обґрунтована доцільність розширення
державної фінансової підтримки інноваційних проектів у сфері розробки та впровадження ресурсозберігаючих технологій.
8. «РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ЄС І ВИКЛИКИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ» (прикладні дослідження). Термін виконання: І кв. 2017 – ІІ кв. 2019
рр. № держреєстрації 0116U008264. Шифр теми 3.1.7. 102. Код бюджетної програми 6541030.
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Науковий керівник – Борзенко О.О. Основні виконавці: Шаров О.М., Плотніков О.В., Панфілова Т.О., Редзюк Є.В., Олійник О.М., Кузьмін Є.А., Шпенюк О.Є., Єрмолаєва І.В.
Анотований звіт
Ідентифіковано якісні поступальні зміни фінансових інститутів ЄС, розроблено пропозиції щодо модернізації національних фінансових інститутів з урахуванням необхідності їх наближення та адаптації до стандартів ЄС. Здійснена оцінка відповідності фіскальних інститутів
України кращій практиці країн ЄС, проаналізовано позитивні зрушення у ході імплементації
Угоди про асоціацію з ЄС в частині розвитку фіскальних інститутів; прогнозувані подальші напрями розвитку інститутів банківської системи Європейського Союзу, виявлені концептуальні
розбіжності, законодавчі прогалини та невідповідності тенденцій розвитку інститутів банківської системи України та інститутів ЄС; оцінені перспективні напрями розвитку інститутів спільного інвестування та провідних страхових компаній у ЄС; розроблені пропозиції з комплексного
реформування фондового ринку України, враховуючи євроінтеграційні процеси та успішний
досвід з впровадження
управлінських фінансово-інвестиційних заходів на східноєвропейському просторі; ідентифіковані проблемні зони та перспективні напрямки модифікації фінансових інститутів ЄС у
сфері макропруденційної політики.
Отримано такі наукові результати:
вперше:
– запропоновано методичні засади характеристики ролі та місця фіскальних інститутів в
загальних інституційних засадах ЄС, в тому числі визначення рівнів значимості фіскальних інститутів в інституційній сукупності ЄС; узагальнена практика інтеграційних процесів ЄС та
створення інституцій, які відповідають критеріям формування єдиного європейського простору
з позицій стрижнєутворюючих підходів; систематизовано та розкрито підвищення інституційної
зрілості фіскальних інститутів як стрижнєутворюючих елементів архітектури ЄС на рівні окремих держав та загальноєвропейському рівні. систематизовано підходи до визначення функцій
фіскальних інститутів в процесі конструктивного розвитку Євросоюзу; запропоновано засади
характеристики ролі та місця фіскальних інститутів в деструктивних проявах розвитку Євросоюзу на прикладі Брекзіту; узагальнена практика використання функцій фіскальних інститутів в
конструктивному та деструктивному розвитку Євросоюзу;
удосконалено:
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– виокремлення основних принципів створення та діяльності ЄСЦБ, до яких можна віднести: поєднання федералізму та незалежності (запозичених, відповідно у ФРС США та Бундесбанку Німеччини), що дозволяє забезпечити великий ступень автономності ЄЦБ навіть в умовах
поступового поглиблення політичної інтеграції в ЄС; гнучка система взаємодії ЄЦБ з національними центральними банками, що дозволяє забезпечити консенсусне прийняття рішень в межах «Єврозони» та врахування інтересів тих членів ЄС, які поки що не приєдналися до зони функціонування колективної валюти євро; пристосування національних традицій

грошово-

кредитної політики до нових вимог комунітарної європейської грошової політики; активна
участь та взаємодія монетарних та фіскальних органів влади країн Єврозони в питаннях валютно-курсової політики євро (в умовах його «вільного плавання»).
– методичні підходи щодо аналізу діяльності сучасних європейських регуляторів, націлених на формування цілісної інвестиційно-фінансової інфраструктури та інвестиційної платформи наднаціонального рівня; обґрунтовано оздоровлення банківської системи країн ЄС завдяки
впровадженню оновленого регулювання, яке є також необхідним для стабілізації вітчизняної
банківської системи (стандарти Базель ІІІ, посилення правового захисту кредиторів, інвесторів і
клієнтів банків; створення прозорої системи і чітких критеріїв віднесення банків до категорії неплатоспроможних; удосконалення процедури санації, реорганізації та ліквідації банків).
Підготовлено 6 доповідних записок та отримано 4 позитивні відгуки щодо впровадження у практичній діяльності.
Опубліковано 89 наукову роботу загальним обсягом 24,95 д. а., в тому числі 6 розділів у
3-х колективних монографіях обсягом 3,25 д.а., 20 наукових статей обсягом 14,4 д.а. (в т.ч. 3 у зарубіжних виданнях обсягом 1,2 д.а.), 29 тез виступів на конференціях обсягом 6,5 д.а., 2 публікації у засобах масової інформації обсягом 1,4 д.а. Також 35 виступів у засобах масової інформації (телебачення, радіо тощо обсягом 1,4 д.а.). Співробітники приймали участь з доповідями у 2-х зарубіжних конференціях.
Оцінка рівня дослідження: відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Наукова значимість отриманих результатів полягає у: розробленні методологічних засад характеристики ролі та місця фіскальних інститутів в деструктивних проявах розвитку
Євросоюзу на прикладі Брекзіту, узагальненні практика використання функцій фіскальних інститутів в конструктивному та деструктивному розвитку Євросоюзу; виокремленні основних
принципів створення та діяльності ЄСЦБ, до яких можна віднести: поєднання федералізму та
незалежності (запозичених, відповідно у ФРС США та Бундесбанку Німеччини), обгрунтуванні
положень, що сучасні європейські регулятори націлені на формування цілісної інвестиційнофінансової інфраструктури та інвестиційної платформи наднаціонального рівня;
Практична значимість отриманих результатів полягає у реалізації комплексного підходу щодо аналізу трансформаційних процесів основних фінансових інститутів Європейського
Союзу, розробленні пропозицій щодо реформування фінансових інститутів України з урахуванням необхідності їх наближення та адаптації до стандартів ЄС.
У контексті перспектив сталого розвитку встановлено, що фіскальні інститути
України і фіскальні інститути країн ЄС формуються в умовах неперервної трансформації гло-
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бального та регіонального нормативно-правового середовища регулювання фіскальної сфери;
обґрунтовано пропозиції щодо модернізації фіскальних інститутів України (фіскальних правил,
середньострокового бюджетного планування, стандартів фіскальної транспарентності і розкриття фіскальних ризиків) з урахуванням динамічних змін системи фіскальних інститутів ЄС
та необхідності запровадження відповідних стандартів в Україні; обґрунтовано стратегічний вибір подальшого розвитку системи банківського нагляду в Україні, систематизування і
вдосконалення існуючої моделі нагляду з боку Нацбанку, передачу цих функцій незалежному мегарегулятору або перетворенню Нацбанку на фінансового мегарегулятора; розширення інструментарію для забезпечення фінансової стабільності (запровадження нових вимог до ліквідності, посилення вимог до системи обов'язкового резервування та ін.).
9. «ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ» (прикладні дослідження). Термін виконання: І кв. 2017 – ІІ кв. 2019 рр. № держреєстрації 0116U006829. Шифр теми 3.1.7. 104. Код бюджетної програми 6541030. Науковий керівник – Дейнеко Л.В. Основні виконавці: І.А. Шовкун, І.Г. Шелудько, Н.Г.Гахович, О.М. Кушніренко, М.Ю. Завгородня, О.О. Ципліцька, О.С. Зарудна, С.О. Кононенко.
Анотований звіт
Доведено, що сталий динамічний розвиток економіки в умовах глобалізації може бути
досягнутий лише на основі нової парадигми розвитку, орієнтованої на реальний сектор економіки, і, в першу чергу, на його індустріальну складову. Систематизовано існуючі інструменти
впливу на промисловий розвиток, виявлено причини їхньої низької ефективності та запропоновано систему інструментів нової промислової політики, що включає організаційноуправлінський, фінансово-економічний, інституціональний, інфраструктурний, інформаційний,
кадровий та зовнішньоторговельний блоки та спрямована на формування неоіндустріального
середовища і процесів.
Надано висновки щодо оцінки впливу структури промислового виробництва та рівня її
диверсифікації на параметри економічного зростання. Визначено стратегічні пріоритети розвитку ключових промислових секторів (машинобудування, харчової, деревообробної, легкої, хімічної та фармацевтичної промисловості) та обґрунтовано вибір пріоритетних напрямів їх удосконалення, запропоновано конкретні заходи, що підкріплюються відповідними механізмами реалізації (стимулювання, підтримки та контролю), та які спрямовані на розв’язання стратегічних і
тактичних завдань розвитку промисловості.
Отримані наукові результати:
- встановлено, що формування сучасної промислової політики України відбувається під
впливом організаційно-управлінських та інституційних обмежень, а в її змістовній наповненості
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переважають «горизонтальні» завдання щодо створення сприятливого бізнес-клімату, дерегуляції, функціонування нових координуючих структур; створення нових робочих місць;
- на основі узагальнення світового досвіду в сфері формування промислової політики
(країн Центральної та Східної Європи, Азії, Америки), запропоновані інструменти, які мають
бути задіяні для забезпечення промислового розвитку країни та підвищення її стійкості до викликів глобального середовища, пов’язаних з посиленням лібералізаційних тенденцій, змінами
клімату, розвитком технологій та появою нових матеріалів, техногенними навантаженнями тощо;
- здійснено якісну діагностику ситуації на ключових промислових ринках: машинобудування, харчової, деревообробної легкої, хімічної промисловості, визначені основні чинники
проблем та обґрунтовано вибір пріоритетних напрямів удосконалення ринків, запропоновані відповідні механізми та конкретні заходи з їх реалізації (стимулювання, регулювання, контролю),
а також запропоновані напрями удосконалення нормативно-правового середовища з метою перетворення власного внутрішнього ринку на джерело для пожвавлення економіки країни та привабливе місце для виробництва товарів і послуг на цих ринках.
Оцінка рівня дослідження: відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 56 наукових праць (в т.ч. 9 – у іноземних виданнях) загальним обсягом 20,88
др. арк., у тому числі 6 розділів у 2 науково-аналітичних доповідях – 7,14 др. арк., 1 розділ у колективної монографії – 0,7 др. арк., 6 статей – 4,66 др. арк. (вітчизняні та зарубіжні), 38 тез –
7,88 др. арк. (вітчизняні та зарубіжні), а також 1 публікація у Інтернет-ЗМІ – 0,1 др. арк. та 1
публікація у крос-державному дослідженні при МЗС України – 0,4 др. арк.
Підготовлено 12 науково-аналітичних доповідних записок, пропозицій та зауважень, які
були направлені до державних органів влади. Основні результати оприлюднені у науковоаналітичній доповіді «Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки» та презентовані на конференції «Нова індустріалізація: спільні дії Уряду та
бізнесу».
Отримано 11 позитивних відзивів.
Основні результати дослідження було презентовано на 82 наукових конференціях (вітчизняних та зарубіжних), семінарах та круглих столах.
Наукова цінність полягає у розвиненні засад формування нової промислової політики та
обґрунтуванні шляхів її удосконалення з урахуванням посилення впливу міжнародної торгівлі на
розвиток національної економіки; розкритті особливостей розвитку монополізованих і немонополізованих секторів ринку в Україні; формуванні інвестиційного клімату, сприятливого для
індустріального розвитку.
Практична значимість одержаних теоретичних та прикладних результатів наукової
роботи полягає у тому, що вони можуть бути використані державними органами влади і громадськими організаціями в процесі розробки законодавчих і нормативно-правових актів у сфері
промислової та зовнішньоторговельної політики (в частині стимулювання промислового експорту та захисту внутрішнього ринку від надмірного тиску з боку імпортерів), прийняття
управлінських рішень.

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

32

В напрямі забезпечення сталого розвитку промислового сектору та поліпшення стану
навколишнього середовища, було обґрунтовано нові підходи до екологічної модернізації потенційно небезпечних виробництв (ПНВ), що визначаються пріоритетністю екологічної безпеки
населення та підпорядкуванням цілям сталого розвитку із узгодженням інтересів екології та
економіки та розроблено пропозиції щодо пріоритетного розвитку екологічно чистих галузей
хімічного комплексу, перепрофілювання екологічно брудних виробництв, удосконалення систем
екологічного менеджменту та контролю, здійснення суворої екологічної експертизи за реалізацією рішень та розвитку екологічної сертифікації технологій і продукції.
10. «ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ
РИНКІВ УКРАЇНИ» (прикладні дослідження). Термін виконання: І кв. 2017 – ІІ кв. 2019 рр.
№ держреєстрації 0116U008475. Шифр теми 3.1.7.105. Код бюджетної програми 6541030. Науковий керівник – Подолець Р.З. Основні виконавці: О.А. Дячук, Б.С. Серебренніков, У.Є. Письменна, Г.С. Трипольська, Я.В. Бережний, Д.М. Серебрянська, Р.С. Юхимець, Т.А. Саприкіна, В.І.
Козюбра.
Анотований звіт
Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання взаємовпливу регіональних
енергетичних ринків в процесі інституалізації інтеграційних процесів шляхом моніторингу і
аналізу структурних показників конкурентності та ринкової влади суб’єктів ринку, варіації та
динаміки біржових цін і обсягів міжнародної торгівлі; обґрунтовано, що для ефективної реалізації економічного потенціалу України на інтегрованих ринках енергетичних товарів та послуг
державне регулювання має бути спрямоване на забезпечення виконання наступних завдань: попередження проявів зловживання ринковою владою, що має сприяти підвищенню привабливості
довгострокових інвестиційних проектів за рахунок зростання прибутковості; підтримку забезпечення і контролю стандартів якості наданих послуг; створення системи управління розвитком
енергетичного сектору, зокрема через координацію та стимулювання інвестиційної діяльності в
конкурентному середовищі; забезпечення на законодавчому рівні розвитку біржової торгівлі,
що, в свою чергу, забезпечить запровадження ринкових відносин в операціях купівлі-продажу
енергетичними ресурсами; закріплення ринкових принципів формування цін та права вибору
споживачем постачальника. Удосконалено методологічні засади класифікації інституційного
середовища окремих ринків, що полягає у формуванні перехресних (матричних) інституційних
зв’язків між структурою учасників (їх інтересів) і структурою нормативно-правового поля регулювання енергетичного ринку України у розрізі багатофакторного аналізу (за секторами, за ринками, і т. д.) та бажаним станом трансформації внутрішнього енергетичного ринку України,
його інтеграції до спільного ринку. Ннабули подальшого розвитку підходи до стратегічного
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аналізу середовища вироблення державної економічної політики у економічній та енергетичній
площині розвитку суспільств та регуляторної практики на прикладі дослідження викликів інтеграції українського внутрішнього ринку і спільного ринку ЄС через призму інституційної трансформації визначеної Угодою про асоціацію Україна-ЄС (вимог ЄС) ; виокремлено типи енергетичних трансформацій залежно від місця зародження в енергобалансі тієї чи іншої країни: трансформації постачання, споживання та постачання-споживання. На основі динаміки положення
країн світу у різних системах енергоекономічних координат визначено стратегії країн з управління енергетичних трансформацій; удосконалено механізм стимулювання промислових підприємств до економного використання енергоресурсів, який полягає, з одного боку, у спрямуванні екологічного податку до Фонду енергоефективності з цільовим його використанням на підтримку підприємств у модернізації діяльності, з іншого боку, підвищення якості контролю з боку
органів державної влади та органів місцевого самоврядування за діяльністю підприємств щодо
надання ними інформації по забрудненню навколишнього природного середовища.
Оцінка рівня дослідження: відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
За результатами дослідження: підготовлено 11 доповідних записок, на 2 з яких отримано листи-подяки; опубліковано розділ до колективної монографії, до 2 наукових доповідей та
звіту Держенергоефективності, 8 статтей (в т.ч. 5 закордонних) та 5 тезах конференції (в
т.ч. 1 закардонному); прийнято участь у 7 конференціях (у тому числі в 1 зарубіжній), 16
семінарах (у тому числі в 6 зарубіжних), 9 експертних форумах (у тому числі в 4 зарубіжних),
13 круглих столах, 2 засіданнях Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової Конвенції ООН, 1 парламентських слуханнях.
Науково-практична значимість дослідження полягає в удосконаленні підходів щодо
модельної оцінки пріоритетних напрямів, шляхів і заходів політики низьковуглецевого розвитку
енергетики України та оцінки відповідності національним інтересам євроінтеграційних та
міжнародних зобов'язань України в сфері енергетики, екології та клімату. Удосконалення підходів полягає в розширені можливостей економіко-математичної моделі TIMES-Україна кількісно оцінювати довгострокові інтегровані енергетичні та кліматичні цілі; ринкові і неринкові
механізми екологізації та декарбонізації діяльності економічних агентів на енергетичних ринках України. Це дозволяє сформувати основні комплексні та інтегровані принципи економічної,
енергетичної, екологічної та кліматичної національних політик, а також отримувати обґрунтовані оцінки для відстоювання національних інтересів України в реалізації міжнародної
та/або глобальної енергетичної та кліматичної (низьковуглецевої) політики.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: досліджено основні напрями кліматичної політики та шляхи реалізації низьковуглецевого розвитку енергетики в країнах Європейського Союзу та інших економічнорозвинених країн світу, а також на міждержавному і світовому рівні які стали базою або наслідком прийнятої кліматичної Паризької угоди, що спрямована на зміцнення глобального реагування на загрозу зміни клімату в контексті сталого розвитку та зусиль з викорінення бідності.
Визначено та проаналізовано ринкові та неринкові механізми стимулювання економічних агентів до реалізації заходів їх низьковуглецевого розвитку в країнах Європейського Союзу та інших
економічно-розвинених країн світу. Беручи це до уваги, визначено пріоритетні напрями, шляхи
та заходи реалізації низьковуглецевого розвитку енергетики в Україні.
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На виконання Постанови Президії НАН України № 232 від 11.07. 2018 р. «Про напрями використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2018 рік» та Розпорядження Президії НАН України від 20.07.2018 р. № 403 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних
напрямів досліджень на 2018 рік»:
1.

«МОДЕРНІЗАЦІЯ

ЕКОНОМІЧНОЇ

ПОЛІТИКИ

РОЗВИТКУ

СФЕР

ДІЯЛЬНОСТІ ТА РИНКІВ» Розділ 1. Оцінювання можливостей та виклики розвитку
окремих (ключових ) сфер діяльності та ринків» (2018 р.) (прикладні дослідження). Термін
виконання: 03.09.2018 р. – 31.12.2018 р. № держреєстрації 0118U007329. Шифр теми 12.30.03.
Код бюджетної програми: 6541230. Науковий керівник – Осташко Т.О. Науковий керівник –
Осташко Т.О. Відповідальні виконавці: О.М.Бородіна, Л.В.Молдаван, О.М.Балакірєва,
В.В.Близнюк. Основні виконавці: О.О.Борзенко, О.В.Шубравська, І.В.Прокопа, О.Л.Попова,
Е.А.Aфонін, Н.О.Алюшина, О.М.Бойко, В.В.Венгер, В.В.Кириченко, Ю.М.Галустян, Л.П.Гук,
Д.А.Дмитрук,

С.В.Киризюк,

Л.М.Лавриненко,

Р.Я.Левін,

В.К.Олефір,

О.В.Риковська,

К.О.Прокопенко, Л.О.Удова, Т.В.Перегудова, Я.І.Юрик, В.Д.Яровий, І.І.Локтєва, І.О.Тітар,
Н.А.Грецька, Д.М.Шнайдер, Л.І.Білик, Н.П.Купріянова, Л.С.Романовська.
Метою роботи є розробка напрямів та обґрунтування пропозицій щодо модернізації політики розвитку окремих ключових видів діяльності і ринків – сільського господарства, зовнішньоторговельної діяльності, державної служби і ринку праці.
Анотований звіт
Розроблено пропозиції, які формують Концепцію змін і доповнень до чинних законодавчо-нормативних актів, спрямованих на створення умов для ефективного розвитку об’єднань некорпоративних суб’єктів господарювання в аграрному секторі з урахуванням практики, поширеної в країнах ЄС, що сприятиме нарощуванню товарності, підвищенню доходності та покращенню добробуту членів об’єднань, що відкриває для молоді більш привабливі перспективи для
зайнятості сільським господарством, стримуватиме міграційні, демографічні й інші негативні
процеси, які сьогодні набувають поширення у сільській місцевості.
Досліджено структуру і розвиток фермерського типу господарювання в Україні, еволюцію державної підтримки аграрного сектору з акцентом на субсидування фермерства, сучасні
підходи до державної підтримки фермерських господарств з визначенням причин та інституційних пасток обмеження доступу бенефіціарів до програм підтримки. Визначено можливості розширення фермерської діяльності шляхом трансформації господарств населення у фермерські
господарства сімейного типу. Обґрунтовано необхідність внесення змін до Порядку викорис-
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тання коштів у частині стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств шляхом надання цільової підтримки для їх формалізації, нарощування та капіталізації потенціалу; розкрито напрями врегулювання пріоритизації місцевих виробників як постачальників агропродукції
бюджетним установам через спрощення доступу фермерів до участі у торгах в системі публічних закупівель.
Отримано такі головні результати:
Удосконалено визначення сутності функціонування міжпрофесійних (міжгалузевих)
об’єднань в агропродовольчому комплексі; доведена необхідність імплементації зазначених
об’єднань у вітчизняне законодавство як форми самоорганізації регулювання аграрного ринку.
Відповідно до завдань, визначених Концепцією розвитку фермерських господарств і
сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 рр., обґрунтовано можливості розширення фермерської діяльності шляхом трансформації господарств населення у фермерські господарства
сімейного типу на основі удосконалення існуючих підходів до оцінювання потенціалу розвитку
сектору малих агровиробників.
На основі аналізу діючого порядку використання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств запропоновані напрями його вдосконалення, орієнтовані на подолання існуючих інституційних пасток та розширення доступу господарств до програм підтримки. Обґрунтовано доцільність запровадження цільової програми, спрямованої на формалізацію фермерських господарств, нарощування та капіталізацію їхнього потенціалу, що забезпечить зростання
доходів сільських домогосподарств, соціальну захищеність сільського населення та загальний
розвиток сільської економіки.
Обґрунтовано напрями законодавчого врегулювання пріоритизації місцевих виробників
як постачальників агропродукції бюджетним установам; обґрунтовано необхідність спрощення
доступу фермерів до участі у торгах в системі публічних закупівель, зокрема через тендерні комітети ОТГ, з метою підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств на ринках
збуту.
На основі порівняльного аналізу товарної структури зовнішньої торгівлі України та Китаю встановлено їх комплементарність: попит Китаю на сировинну продукцію може задовольнятися за рахунок імпорту з України, а попит України на промислову продукцію – за рахунок
Китаю.
У процесі формування переліку пріоритетних видів економічної діяльності українськокитайського співробітництва у промисловій сфері доведено необхідність активізації співпраці у
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науково-технічній сфері, яка має бути націлена на випуск продукції з високою доданою вартістю, зокрема: космічної та авіаційної продукції; машинобудівної продукції; енергозберігаючих та
транспортних засобів з використанням альтернативних видів енергії; нових матеріалів; високотехнологічних медичних апаратів; продукції військового призначення.
Узагальнено досвід досліджень, експертні думки щодо сильних і слабких сторін діючих
форм і методик оцінювання Державна служба в Україні та експертні рекомендації щодо її оцінювання; систематизовано наявні оцінки щодо структури та якості ринку управлінських послуг
та досвід оцінювання функціональної й компетентнісної спроможності державних службовців в
Україні;
Розроблено методологію дослідження рівня сформованості функціонального стану, фахових та особистісних компетентностей публічних службовців в Україні. В основу моделювання
тест-опитувальника для дослідження рівня сформованості функціонального стану публічного
управління і компетентнісної готовності публічних службовців в Україні покладені інваріантні
функціональна і компетентнісна моделі, математичні основи латентно-структурного аналізу і
метод логічного квадрату американо-австрійського психолога і соціолога Пола Лазарсфельда.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 6, з них 5 з позитивним відгуком;
опубліковано – 19 наукових публікацій загальним обсягом 18,54 др.арк.н
Науково-практична значимість: полягає у розробленні рекомендацій щодо залучення інвестицій в економічний розвиток країни і використання ініціативи «Один пояс, один шлях» для
розвитку вітчизняного експорту в Китай, у тому числі несировинного, і мінімізації загроз для
вітчизняних виробників від збільшення присутності китайського імпорту на окремих товарних
ринках; визначається практичними пропозиціями органам державної влади щодо удосконалення
державної політики зайнятості, запобігання зростання окремих форм безробіття та покращання
елементів соціальної політики; полягає в розробці методики оцінювання рівня сформованості
функціонального стану, фахових та особистісних компетентностей публічних службовців та
функціонального стану ДС України.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: розроблені пропозиції щодо модернізації політики розвитку окремих ключових видів діяльності і ринків дають змогу посилити позиції України в системі забезпечення
сталого розвитку шляхом підвищення продуктивності праці на основі технічного та технологічного оновлення національної економіки (використання енергозберігаючих технологій матиме позитивний вплив на структуру української економіки у довгостроковій перспективі),
підвищення рівня національної конкурентоспроможності, зростання добробуту населення
тощо.
2.

«МАКРОЕКОНОМІЧНА

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ

ДЛЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ»
Розділ 1. «Моніторинг макроекономічних дисбалансів в умовах фінансової нестабільності та
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оцінювання впливу змін вікової структури населення на стійкість державних фінансів»
(2018 р.) (прикладні дослідження) Шифр 12.30.01. Код бюджетної програми: 6541230. Термін виконання 03.09.2018 р. – 31.12.2018 р. .№ держреєстрації 0118U00535. Науковий керівник – чл.кор. НАНУ Скрипниченко М.І. Основні виконавці: акад. НАНУ Геєць В.М., Крючкова І.В., Жаліло Я.А., Шумська С.С., Лебеда Т.Б., Кузнєцова Л.І., Швець С.М., Романовська Н.І., Радзівілл
В.Ю., Білоцерківець О.Г., Малашенко Т.О., Кошманова Н.В., Проніна М.П., Луніна І.О., чл.-кор.
НАНУ Скрипниченко М.І., Бондарук Т.Г., Білоусова О.С., Степанова О.В., Твердохлібова Д.В.,
Фролова Н.Б., Кваша Т. К., Назукова Н.М., Бойченко А.В., чл.-кор. НАНУ Кораблін С.О., Борзенко О.О., чл.-кор. НАНУ Вишневський В.П., Чекіна В.Д., Гаркавенко В.І.
Анотований звіт
Вперше в Україні розроблена система індикаторів для моніторингу макроекономічних
дисбалансів на основі європейської процедури «Тhe Macroeconomic Imbalance Procedure» (MIP);
розкрито недоліки методології розрахунку та набору індикаторів європейського MIP з огляду
на специфіку України; обґрунтовано основні та допоміжні індикатори макроекономічних дисбалансів, що враховують як європейський досвід, так і специфіку української економіки щодо наявних загроз стабільності соціально-економічного розвитку, у розрізі інституційних секторів
економіки України; ринку праці; інвестиційної, фінансової, соціальної та зовнішньоекономічної
сфер; проведено тестування наявності загроз або передумов виникнення макроекономічних
дисбалансів в Україні. Відповідно розроблено інформаційну базу для вказаних індикаторів макроекономічних дисбалансів для економіки України за період 2000-2017 рр.
Розроблено інструментарій та на його основі здійснено сценарні прогнози впливу демографічного старіння населення на стійкість державних фінансів, що базуються на показниках
бюджетних розривів, за результатами аналізу таких прогнозів обґрунтовано напрями подолання
загроз стійкості державних фінансів, викликаних старінням населення.
Ідентифіковано специфіку взаємозв’язків глобальної фінансової системи та національної
економіки; визначено новітні особливості функціонування та розкрито залежність монетарних
механізмів провідних центральних банків світу від стану власних національних економік. Побудовано VAR та регресійна моделі, які підтвердили наявність суттєвої залежності динаміки української економіки від кон’юнктури сировинних ринків та монетарної політики розвинутих економік світу. Обґрунтовано заходи економічної політики щодо зменшення негативних шоків трансграничних ефектів на національну економіку України.
Підготовлено 5 аналітичних матеріалів, які були направлені до органів державної влади,
отримано 5 позитивних відгуків .
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Опубліковано 9 наукових праць, загальним обсягом 7,04 др.арк., із них: 2-а розділи в колективній монографії – 1,12 др.арк. і 1-а стаття в фаховому журналі –1,3 др.арк..
Результати дослідження пройшли апробацію на 1-й науково-методичній, 1-й міжнародній конференціях та 1-му міжнародному семінарі.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Наукова значимість наукової роботи полягає у тому, що: вперше розроблено в Україні
систему індикаторів для моніторингу макроекономічних дисбалансів за допомогою спеціального табло з індикаторами (MIP scoreboard indicators); науково обґрунтовано перелік основних та
допоміжних індикаторів макроекономічних дисбалансів з урахуванням як європейського досвіду,
так і специфіки української економіки щодо наявних загроз стабільності соціальноекономічного розвитку; розроблено положення програмного інструментарію (алгоритму)
оцінки ризиків стійкості держаних фінансів за допомогою показників S1 та S2; визначено – за
результатами сценарних розрахунків - зростання віково-залежних витрат на охорону здоров’я,
що спричинено процесами демографічного старіння населення; доведено ризики стійкості
державних фінансів у середньо- та довгостроковій перспективі, обумовлені зростанням державних витрат на охорону здоров’я внаслідок демографічного старіння населення України;
отримало подальший розвиток визначення домінант активного старіння та їх взаємозв’язків із
формуванням бюджетної політики держави; розроблено економетричні моделі оцінки факторів впливу старіння населення на економічну динаміку в Україні, де ендогенними змінними є
«ВВП», «ВВП на душу населення», «продуктивність праці», а фактором старіння населення –
«рівень зайнятості населення за віковою групою 60-70 років», що підтверджують наявність
позитивного зв’язку між змінними економічної динаміки та чинниками активного старіння
населення України.
Практична значимість виконаної роботи полягає в тому, що отримані результати у
процесі виконання роботи можуть бути використані: Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України при проведенні моніторингу раннього виявлення загроз стабільності економічного розвитку України та своєчасного попередження кризових ситуацій на основі розробленого інструментарію "Система індикаторів моніторингу макроекономічних дисбалансів в Україні"; при аналізі стану і тенденцій економічного і соціального розвитку України, прогнозуванні
економічного та соціального розвитку України, аналізу економічних засад і соціального розвитку; Міністерством соціальної політики України при розробці Плану заходів на виконання
«Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січні 2018 р. № 10 р);
Радою Національного банку України при проведенні аналізу впливу грошово-кредитної політика
України на стан соціально-економічного розвитку України.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки, належать: система індикаторів моніторингу макроекономічних дисбалансів в Україні; визначення особливостей впливу монетарних механізмах провідних економік світу на динаміку та
фінансову нестабільність України; пропозиції щодо нівелювання такого впливу на умови зростання національної економіки; економетричні моделі оцінки факторів впливу старіння населення на економічну динаміку в Україні, що підтверджують наявність позитивного зв’язку між
змінними економічної динаміки та чинниками активного старіння населення України; визначення системних особливостей глобальної спеціалізації вітчизняного бізнесу та ідентифікація
впливу світових ринків сировини на динаміку реального ВВП України.
3.

«ЦИФРОВІ

ТЕХНОЛОГІЇ

В

ІННОВАЦІЙНІЙ

ТРАНСФОРМАЦІЇ

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» Розділ 1 «Формування статистичної бази та цифрових індика-
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торів економіки України за видами діяльності (2018 р)» (прикладні дослідження). Термін виконання 03.09.2018 р. – 31.12.2018 p. № держреєстрації 0118U007629. Шифр 12.30.02. Код бюджетної класифікації – 6541230. Науковий керівник – чл.-кор. НАНУ Єгоров І.Ю. Основні виконавці - О.І.Никифорук, О.М. Тімченко, В.В.Небрат, В.Е. Лір, О.Ф. Ляшенко, В.К.Хаустов,
С.М.Черненко, В.Ю.Грига, І.В.Дульська, О.М. Стасюк, О.С. Биконя, Ю.О.Рижкова, Л.Ю. Чмирьова, Ю.В. Дубас, Т.В.Груздова, Н.О. Федяй, З.Д.Онуфрієвич, В.П. Овчиннікова.
Анотований звіт
Запропоновано нову систему індикаторів цифровізації економіки України на основі індексу цифрової економіки та інформаційного суспільства ЄС та розроблено пропозиції щодо відповідних змін у національній статистиці в Україні; створено системи цифрового моніторингу
енергетичних ресурсів у національному господарстві України, зокрема, її інформаційноаналітичного забезпечення, розроблено систему цифрових індикаторів які відповідають потребам прийняття ефективних рішень щодо управління станом та розвитком енергетичної сфери
країни та методичні рекомендації щодо їх практичного використання; розроблено системи індикаторів цифрових трансформацій для секторів транспортної галузі
Отримані такі основні результати: вперше виокремлено основні тенденції у застосуванні сучасних індикаторів цифровізації в Україні на основі аналізу наявних показників; виявлено найважливіші особливості, що визначають специфіку застосування індикаторів цифровізації в інноваційній сфері в Україні та недоліки існуючої системи статистичних спостережень у
цій сфері, зокрема стан цифровізації показників патентно-ліцензійної діяльності розвинених
країнах світу та в Україні; визначено показники, які включені до комплексного індексу цифрової економіки та суспільства Євросоюзу (DESI-2018), а також відмінності методологічних положень вітчизняної статистики від підходів Євростату; розроблено пропозиції з удосконалення
процесів цифровізації відповідно до завдань Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; виявлено основні проблеми що заважають підвищенню енергоефективності та енергозбереження в
економіці України; обґрунтовано, що головною з цих проблем є відсутність сучасної обчислювальної системи показників, індексів та індикаторів, за допомогою яких об’єктивно відстежуються усі ресурсні потоки в енергетичній сфері; виявлено можливості вирішення цієї проблеми
шляхом розроблення та впровадження в практику управління національним господарством системи цифрового моніторингу енергетичних потоків; обґрунтовано доцільність та запропоновано
інформаційно-організаційний механізм удосконалення процесу формування енергетичного балансу країни через запровадження системи цифрового моніторингу виробництва, постачання,
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транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси; розроблено принципову схему інформаційно-аналітичного забезпечення цифрового моніторингу енергетичних потоків національного господарства із застосуванням засобів інтелектуального вимірювання енергетичних потоків; розроблено систему індикативних показників інформаційно-аналітичного забезпечення цифрового моніторингу енергетичних потоків національного господарства, яка дозволяє здійснити структурно-функціональний аналіз ефективності системи енергозабезпечення
країни; визначено можливості впровадження технологій інтелектуального обліку для вирішення
проблем управління попитом на ринках енергетичних ресурсів, згладжування пікового навантаження електромереж, підвищення надійності та якості функціонування систем енергозабезпечення. Визначені показники якості енергетичної статистики та основні методики її покращення,
запропонованої Євростатом; визначено переваги та недоліки існуючої системи оцінки цифрових
трансформацій в транспортному секторі, оцінено досвід впровадження та використання інтелектуальних транспортних систем для секторів транспортної галуз, який показав, що найбільша
питома вага створених в світі інтелектуальних транспортних систем припадає на сферу управління автомобільним транспортом і дорожньою інфраструктурою, а окремі елементи ІТС використовуються на залізничному, авіаційному, морському та річковому транспорті; розроблено
спеціальну систему індикаторів, яка структурована відповідно до виділених систем цифрових
трансформацій на транспорті та яка запропонована для використання в практиці управлінської
діяльності на основі результатів узагальнення процесів цифрових трансформацій на транспорті
України.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам відмінного рівня.
Загалом підготовлено 3 аналітичні матеріали, на які отримано 4 позитивні відгуки.
Опубліковано 9 наукових праць, загальним обсягом понад 4,5 др. арк. Результати досліджень апробовувалися на XVIІ міжнародній науково-практичній конференції «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології», ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком
економіки і соціальної сфери. Сучасні комп’ютерні технології аналізу даних та статистики».
Практична значимість полягає в тому, що результати дослідження, зокрема – розроблені системи індикаторів та відповідні бази даних, будуть використані Міністерством
освіти і науки України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством інфраструктури України та відповідними комітетами Верховної ради України під
час підготовки нормативно-правових актів щодо цифровізації економіки України.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки, належать: розроблені рекомендації щодо створення систем індикаторів цифровізації в
інфраструктурних секторах та щодо моніторингу енергетичних потоків, застосування яких
дозволить отримувати оперативну інформацію для прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності інфраструктурних секторів, енергетичної сфери та економіки в цілому, що сприятиме покращанню стану навколишнього середовища.
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У 2018 році розпочалися дослідження по 7 науково-дослідних роботах:
1. «ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ АРХІТЕКТОНІКИ ІНФОРМАЦІЙНОМЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ» (фундаментальна). Термін виконання: І кв. 2018 – IV кв. 2020
рр. № держреєстрації

0117U001686. Шифр теми 3.1.7.114.

Код бюджетної класифікації

6541030. Науковий керівник – чл.-кор. НАНУ Гриценко А.А. Основні виконавці: акад. НАН
України Білорус О.Г., акад. НАН України Єфименко Т.І., чл.-кор. НАН України Сіденко В.Р.,
Яременко О.Л., Артьомова Т.І., Бандура О.В., Подлєсна В.Г., Тімченко О.М., Яненкова І.Г., Січкаренко К.О., Данніков О.В., Кричевська Т.О., Бурлай Т.В., Івасько І.М., Прозоров Ю.В., Чернишенко О.В, Корнівська В.О., Дубас Ю.В.
Анотований звіт
Досліджено генезис, сутність і закономірності формування архітектоніки інститутів глобальної інформаційно-мережевої економіки. Визначено роль децентралізованих структур у
формуванні інформаційно-мережевої економіки. З’ясовано специфіку відтворення відносин
власності та економічної влади як внутрішніх моментів становлення інформаційно-мережевої
економіки. Розкрито прояви невизначеності й неповноти інформації та шляхи їх подолання як
основи для підвищення ефективності державної регуляторної політики. Показано основні тенденції і сфери розвитку електронної торгівлі та існуючих норм її регулювання на міжнародному
й національному рівнях. Досліджено розвиток інформаційно-мережевих підвалин в економічній
діяльності на фінансових ринках та особливості розгортання соціально-економічних циклів в
умовах інформаційно-мережевої економіки.
Отримано такі наукові результати:
З’ясовано предметну специфіку дослідження закономірностей формування інституційної
архітектоніки інформаційно-мережевої економіки. Здіснено класифікацію благ відповідно до їх
природи та особливостей функціонування. Показана відмінність економічних відносин, які
складаються з приводу матеріальних, ідеальних та духовних; природних, економічних та
соціальних; ординарних, ієрархічних та мережевих; суспільних, мериторних та приватних благ.
Охарактеризовано феномен змішаності благ, який суттєво модифікує механізми функціонування
економіки; розкрито специфічнi риси інформації як головного продукту та ресурсу інформаційно-мережевої економіки, які обумовлюють відповідні їм форми економічних відносин. Показано, що в інформаційно-мережевiй економіці з приводу виробництва, розподiлу, обмiну та спо-

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

живання iнформацiї

42

складаються принципово iншi економiчні вiдносини порiвняно з

iндустрiaльно-ринковою економiкою. Інформація може привласнюватися кожною людиною і
усіма членами суспільства одночасно. Тому їй адекватною є всезагальна власність, а не приватна, як це має місце в індустріально-ринковій економіці. Відрізняються також форми організації
праці та розподілу її результатів; з’ясовано характеристики мережі як життєвого середовища інформації. Показано, що мережеві характеристики завжди присутні у суспільних відносинах, але
лише з перетворенням інформації на головний продукт і ресурс економіки вони стають визначальними у процесі соціально-економічного розвитку. Мережа створює специфічну форму
розв’язання суперечності між глобалізацією та локалізацією економічних процесів і суттєво
змінює уявлення про соціально-економічний простір-час.
Результати дослідження відповідають міжнародним стандартам відмінного рівня
(отримано нові знання про фундаментальні суспільно-економічні закономірності становлення
інформаційно-мережевої економіки у новій галузі науки – інституційній архітектоніці). Наукові результати є оригінальними і значимими у порівняні з дуже добрими роботами на
міжнародному рівні.
Підготовлені науково-аналітичні матеріали до вищих органів влади; Міністерства соціальної політики України, Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної ради України; Комітету з питань економічної політики Верховної ради України; Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – 12 науково-аналітичних записок з отриманням 10 - позитивних відгуків від керівників державних органів влади; опубліковано 127
праць (статті, монографії, розділи до наукових доповідей та монографій) загальним обсягом
117,6 др.арк.
Наукове та практичне значення полягає у з’ясуванні суттєвих відмінностей закономірностей функціонування індустріально-ринкової та інформаційно-мережевої економік, що на
етапі переходу від однієї господарської системи до іншої приводить до загострення соціальноекономічних суперечностей, зростання невизначеності розвитку і ризиків (відповідає міжнародним стандартам високого рівня). Практичне значення роботи полягає в обґрунтуванні напрямів протидії деструктивним тенденціям соціально-економічного розвитку.
У контексті перспектив сталого розвитку: на основі результатів дослідження показано способи підтримання стабільної економічної динаміки і сталого розвитку.
За результатами дослідження
Основні результати дослідження апробовані на міжнародних наукових і науковопрактичних конференціях, круглих столах – понад 21 виступ.
2. «МАКРОПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІТИКИ ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ» (фундаментальна). Термін виконання: І кв. 2018 – IV кв. 2020 рр.
№ держреєстрації

0117U006435. Шифр теми 3.1.7.115. Код бюджетної класифікації 6541030.

Науковий керівник – акад. НАНУ Геєць В.М. Основні виконавці: чл.-кор. НАНУ Скрипниченко
М.І., Кораблін С.О., Крючкова В.В., Василенко Ю.В., Жаліло Я.А., Запатріна І.В., Шумська
С.С., Лебеда Т.Б., Кузнецова Л.І., Швець С.М., Радзівілл В.Ю., Яценко Г.Ю., Білоцерковець
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О.Г., Іллюша С.Н., Малашенко Т.О., Карпова І.В., Кошманова Н.В., Проніна М.П., Агафонова
М.В.

Анотований звіт
Методологічно обґрунтовано історико-логічні основи та зміст ендогенізації економічного
розвитку в Україні; виявлено національну специфіку та особливості динамічного розвитку економіки України в частині впливу чинників ендогенного характеру на економічне зростання.
Зроблено висновок, що розвиток наукової думки щодо факторів економічного зростання ґрунтується не тільки на виокремленні дії окремих сприятливих факторів (таких, як: доступ до самодостатніх джерел енергії, хороший для сільськогосподарського виробництва клімат та родючі
землі, близькість транспортних мереж і до світових ринків, розвиненість інституційного та інноваційного середовища тощо), але й паралельно наголошується на тому, що в економіці діє так
званий «природний порядок» (за А. Смітом: порядок поділу праці, встановлення норми заробітної плати та норму прибутку тощо). В парадигмі «природного порядку» знаходяться також
такі поняття, як золоте правило заощаджень, золота норма нагромадження, гранична ефективність капіталу і праці, закон сили тощо. Висунуто гіпотезу щодо наявності тісного
взаємозв’язку між процесами ендогенізації економіки та гармонізації її структурних компонентів. Тому нові дослідження чинників ендогенного зростання потребують виявлення законів,
що забезпечують розгортання стійких зав’язків в межах різнопланових економічних структур та
пояснюють ендогенні фактори, перш за все - структурні передумови підтримки стабільного
економічного зростання.
Обґрунтовано обумовленість підвищення рівня ендогенності розвитку економіки чинниками власності на фактори виробництва на основі відповідної модифікації інституційної системи,
яка підвищує факторну продуктивність, що актуалізує для України пріоритетність розвитку інститутів структурної адаптації. Систематизовано теоретичні підходи до визначення ролі фінансових інновацій в ендогенних моделях економічного зростання.
Визначено напрями розвитку теоретичних моделей ендогенного зростання у частині
врахування фактору людського капіталу, а також впливу на динаміку ВВП України таких факторів, як рівень освіченості економічно-активного населення та рівень витрат зведеного бюджету на освіту.
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Обґрунтовано теоретичні засади позитивного впливу екзогенних та ендогенних чинників
на окремі фактори сукупного попиту та пропозиції і потенційних загроз на етапі формування
нового технологічного укладу. Обґрунтовано провідну роль ЗДУ в еволюції теорій ендогенного
зростання. Обґрунтовано доцільність та умови використання золотого правила фіскального режиму в економіках, що розвиваються, та в Україні.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено 13 науково-аналітичних матеріалів, отримано 6 позитивних відгуків від
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Підготовлено та опубліковано 52 наукові праці загальним обсягом 68,771 др.арк., із них:
в зарубіжних виданнях – 10, загальним обсягом 5,707 др.арк. Опубліковано 2 монографії: 1 індивідуальна, загальним обсягом 14,6 др.арк., 1 колективна, загальним обсягом 17,40 др.арк., 4 розділи у 3-х колективних монографіях обсягом 4,95 др.арк.
Основні результати дослідження пройшли апробацію на наукових та науковопрактичних конференціях, круглих столах, всього – 66, на яких представленоз 36 доповідей.
Наукова значимість полягає у тому, що методологічно обґрунтовано історико-логічні
основи та зміст ендогенізації економічного розвитку в Україні; виявлено національну специфіку
та особливості динамічного розвитку економіки України в частині впливу чинників ендогенного
характеру на економічне зростання.
Практична значимість полягає в тому, що результати досліджень звітного періоду
надають можливість: здійснювати моделювання траєкторій ендогенного економічного зростання, оцінювати ефекти і заходи економічної політики щодо забезпечення динамічного розвитку в Україні у середньо- та довгостроковій перспективі.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки,
належать: висунуто гіпотезу щодо наявності тісного взаємозв’язку між процесами ендогенізації економіки та гармонізації її структурних компонентів та наявності «ефекту структурного потенціалу» окремих структурних складових економіки, що дозволяє отримати додатковий кумулятивний ефект, як результат їх гармонізованої взаємодії; узагальнено теоретичні
підходи щодо розкриття ролі державного сектору в моделях ендогенного зростання у розрізі
еволюції парадигми ендогенізації у моделях першої і другої генерації, а також одно- і двох секторних моделей, моделей з дослідженням фактора інновацій та моделей, які враховують акумулювання приватного капіталу і фактора знань; обґрунтовано обумовленість підвищення рівня ендогенності розвитку економіки чинниками власності на фактори виробництва на основі
відповідної модифікації інституційної системи, яка підвищує факторну продуктивність; систематизовано теоретичні підходи до визначення ролі фінансових інновацій в ендогенних моделях економічного зростання та виділено ряд ключових стилізованих факторів ендогенного зростання в умовах макроекономічної нестабільності.
3. «ФОРМУВАННЯ «РОЗУМНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ» В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»
(фундаментальна). Термін виконання: І кв. 2018 – IV кв. 2020 рр. № держреєстрації
0117U007701. Шифр теми 3.1.7.116. Код бюджетної класифікації 6541030. Науковий керівник –
чл.-кор. НАНУ Єгоров І.Ю. Основні виконавці роботи: чл.-кор. НАНУ Єгоров І.Ю.,
Ю.М.Бажал, Одотюк І.В, Саліхова О.Б., Бойко О.М., Хаустов В.К, Черненко С.М., Грига В.Ю.,
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Дульська І.В., Рижкова Ю.О., Груздова Т.В., Козловський І.В.,. Онуфрієвич З.Д., Дубинський
Є.П..
Анотований звіт.
Досліджено науково-методичні засади формування політики «розумної спеціалізації» на
основі синтезу науково-технічної, інноваційної, та промислової політики, виокремлено інструменти стимулювання інноваційної діяльності на основі «розумної спеціалізації» в економіках
розвинених країн світу (країни ОЕСР та азійські країни, що швидко розвиваються) та в Україні;
узагальнено існуючий методологічний інструментарій визначення «розумної спеціалізації» для
країн, які не є членами ЄС, що дозволило сформувати рекомендації щодо вибору необхідних
процедур та показників, необхідних для розробки політики «розумної спеціалізації» в Україні в
цілому та в її окремих регіонах.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено 11 науково-аналітичних матеріалів, зауважень до нормативно-правових
актів, коментарів, рекомендацій та пропозицій, які були направлені у Верховну Раду України,
Міністерство освіти і науки України, Київську міську державну адміністрацію, Президію
Національної академії наук України, Рахункову палату. На 5 з них отримано позитивний відгук.
Результати було представлено у 40 наукових працях, загальним обсягом 22,37 д.а., у
тому числі розділи у 3 колективних монографіях, одна з них міжнародного видання Springer,
розділ у публікації Комітету з інновацій, конкурентоспроможності та державно-приватного
партнерства Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН, розділи у 2 наукових доповідях. Результати досліджень доповідались на: конференціях – 17 (з них 11 міжнародних ), круглих
столах – 19, форумах – 16 (з них 5 міжнародних), засіданнях – 17, семінарах – 10 (з них 3
міжнародний).
Наукова значимість полягає у тому, що вперше узагальнено основні результати еволюції концепції «розумної спеціалізації» та висунуто попередні гіпотези щодо можливостей використання «розумної спеціалізації» для модернізації української економіки; узагальнено підходи
до оцінки рівня розумної спеціалізації регіонів та окремих країн на основі використання досвіду
ЄС (в тому числі виокремлено особливості застосування формальних моделей – стандартного
інструментарію у країнах ЄС); визначено можливості їх застосування в Україні; досліджено
інструментарій використання макропоказників розумної спеціалізації на основі застосування
відповідних бальних оцінок та побудовано так зване «колесо» показників розумної спеціалізації
для України.
Практична значимість. Отримані наукові результати щодо формування та імплементації стратегії розумної спеціалізації та інноваційної політики були використано Департаментом промисловості та розвитку підприємництва КМДА, Президією НАН України під час
підготовки пропозицій щодо вдосконалення митного та податкового регулювання, спрямовані
на державну підтримку наукових досліджень; Президією НАН України при підготовці
експертного висновку щодо проекту Постанови Верховної Ради України щодо створення
Міністерства промисловості та інновацій України.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки належать: вперше розроблено пропозиції щодо імплементації в Україні досвіду формування "розумної спеціалізації" у країнах ЄС, зокрема у галузі підтримки сталого розвитку в
Україні; удосконалено концептуальні засади і напрями державної політики щодо формування
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науково-технічної та інноваційної політики на основі використання концепції "розумної
спеціалізації", які, зокрема, відображають і стан із запровадженням принципів сталого розвитку.
4. «ІНДУСТРІЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ “НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ»
(фундаментальна). Термін виконання: I

кв. 2018 – IV кв. 2020 рр. № держреєстрації

0117U003065. Шифр теми 3.1.7.118. Код бюджетної класифікації 6541030. Науковий керівник –
Шелудько Н.М. Основні виконавці: Шелудько Н.М., Брус С.І., Бублик Є.О., Шкляр А.І., Зубик
С.П., Ануфрієва К.В., Шаповал Ю. І., Юхта О.І.
Анотований звіт
Проаналізовано евристичний потенціал гіпотези «нової нормальності» у відтворенні світової економіки, запропонованої у рамках дискурсу про можливі сценарії (тренди) її розвитку
після «Великої рецесії» 2008–2009-го рр.; критично переосмислено наявні спроби концептуалізації цієї гіпотези в інтерпретації її фундаторів, зокрема М. Ель-Еріана (в частині концептуальної розробки різних версій ідеї «довготривалої стагнації» (secular stagnation), здійсненої Т. Коуеном (версія «високо висячих овочів»), Р. Гордоном (версія «зустрічних вітрів»), Л. Саммерсом
(версія «нульової нижньої межі відсоткових ставок»)). Розглянуто можливості «вбудовування»
гіпотези «нової нормальності» у науково-дослідні програми (за І. Лакатосом) існуючих течій
економічної і власне фінансової думки (зокрема у фінансове кейнсіанство, інституціональнофінансовий аналіз).
Розкрито зміст концепту «нова нормальність», обґрунтовано критерії «нової нормальності» (у глобальному і локальному вимірах); визначено прояви «нової нормальності» у сфері фінансового посередництва.
Отримано результати, які мають наукову і практичну значимість:
дістав подальшого розвитку концепт "нової нормальності" як поняття, що виражає специфіку нових умов розвитку суспільно-економічного простору (на глобальному, регіональному,
національному рівнях); оперування зазначеним концептом дозволить оновити наявні теоретичні
конструкції економічних досліджень в частині переорієнтації економічної методології на пізнання нових реалій і парадоксів, пов’язаних з трансформаціями індустрії фінансових послуг.
Оцінка рівня дослідження: відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено 9 науково-аналітичних матеріалів, отримано 4 позитивних відгуки.
Підготовлено та опубліковано 23 наукові праці загальним обсягом 16,1 др. арк., із них: в
зарубіжних виданнях – 3, загальним обсягом 1,37 др. арк. Опубліковано 1 розділ (у співавторстві) у колективній монографії обсягом 0,45 др.арк.
Основні результати дослідження пройшли апробацію на конференціях, круглих столах,
семінарах, усього – 33, на яких представленоз 7 доповідей.
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Наукове значення отриманих результатів визначається тим, що вони доповнюють і розширюють уявлення про специфіку трансформацій індустрії фінансових послуг в сучасних економічних системах.
Практична значимість отриманих результатів визначається їх спрямованістю на активізацію продуктивної функції інститутів фінансового посередництва в економічному розвитку України.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки,
належать: пропозиції щодо удосконалення валютного регулювання, запуску ЕКА та НПЗ.
5.

«РОЗВИТОК

НАЦІОНАЛЬНОЇ

ТОРГОВЕЛЬНОЇ

ПОЛІТИКИ

ДЛЯ

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» (прикладна). Термін виконання: IV кв. 2018 – IV кв. 2020 рр. № держреєстрації 0117U004960. Шифр теми 3.1.7.112. Код бюджетної класифікації 6541030. Науковий керівник – Осташко Т.О. Основні
виконавці: Венгер В.В., Лір В.Е., Пустовойт О.В., Гуменюк В.В., Олефір В.К., Биконя О.С., Білик Л.І., Ханіньова Т.І.
Анотований звіт
Розроблено програми досліджень щодо: ендогенних чинників формування порівняльних
переваг України у зовнішній торгівлі; національної торговельної політики в умовах сучасних
змін у торговельних відносинах; транснаціоналізації виробничих відносин як інструменту
підвищення конкурентоспроможності національної економіки; національної торговельної політики як засобу підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників споживчих товарів; закупівлі за державні кошти як інструменту розвитку конкурентоспроможності національної економіки; нетарифного регулювання як інструменту торгової політики в рамках ЗВТ з ЄС;
формування та реалізації національної експортної стратегії. Уточнено методологію дослідження. Визначено закономірності, тенденції та особливості сучасних торговельних відносин.
Отримано такі головні результати:
встановлено, що в 2016–2017 рр. зростання української економіки забезпечувалося із різних джерел. Зокрема, в 2016 р. приріст ВВП на 2,4 % був зумовлений збільшенням фізичних обсягів виробництва природних ресурсів на 2,9 % (переважно продукції рослинництва) та зменшення продуктивності їх використання на 0,5 %. У 2017 р. приріст ВВП на 2,5 % відбувся в
умовах зменшення фізичних обсягів виробництва природних ресурсів на 0,3 % та збільшення
продуктивності їх використання на 2,8 %;
узагальнено результати досліджень ефективності торговельної політики щодо підвищення конкурентоспроможності національної економіки, які свідчать про необхідність поєднання
протекціоністської політики із експортною орієнтацією виробництва;
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виявлено, що оцінка та аналіз транснаціональних відносин і передумов формування глобальних ланцюгів створення вартості базується на понятті доданої вартості, дозволяє досліджувати галузі світової економіки, вивчаючи їх структуру та динаміку участі в них різних суб’єктів
господарювання, залучених до процесу виробництва;
доведено, що даний підхід є дієвим інструментом аналізу тенденцій світової економіки,
що дозволяє відстежувати усі зв’язки між різними ланками географічно фрагментованого міжнародного виробництва, визначити роль кожного учасника та спрогнозувати наслідки для тієї чи
іншої країни;
запропоновано використовувати коефіцієнт економічної складності в якості цілісного
показнику, що характеризує складність і диверсифікованість експортованих товарів країни, при
дослідженні впливу нетарифного регулювання на міжнародну торгівлю та можливостей
використання інструментів торгової політики в рамках ЗВТ;
набув подальшого розвитку підхід до оцінки сучасних тенденцій і особливостей
законодавчого регулювання і практики здійснення публічних закупівель, що полягає у
застосуванні механізму закупівель в якості інструменту неявного протекціонізму на
внутрішньому ринку розвинених країн, що є підставою для розробки відповідних пропозицій
стосовно його використання в інтересах розвитку виробництва конкурентоспроможних товарів
(робіт, послуг) в Україні.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 2; опубліковано – 6 наукових публікацій;
участь співробітників у: 1 конференції; 1 семінарі; 1 круглому столі; 1 засіданні Клубу банкірів;
1 засіданні громадської організації «Спілка економістів України»; 1 засіданні Відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України.
Науково-практична значимість: Встановлено, що провідні країни світу під час
формування експортної політики основними пріоритетними напрямами державної політики у
цій сфері визначають: підвищення якості та конкурентоспроможності товарів та послуг на
зовнішніх ринках; збільшення частки доданої вартості продукції, що експортується
національними компаніями; підвищення інноваційності та наукоємності продукції промислових
підприємств міста. Домінуючим механізмом субсидування експорту є експортне кредитування,
який спонукає уряди до формування відповідного цілісного інституційного середовища та
акумулювання фінансових ресурсів на підтримку окремих секторів економіки, продукція яких
здатна швидко розповсюджуватися по всьому світі. Крім того, використовується політика
виходу не тільки на існуючі ринки але і створення нових ринків та попиту на продукцію технологічних лідерів у третіх країнах.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: Визначені потенційні ефекти впливу лібералізації торгівлі на стан довкілля та
можливості сталого розвитку учасників міжнародної торгівлі.
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6. «ІНКЛЮЗИВНИЙ СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ» (прикладна). Термін виконання: І кв. 2018 – IІ кв. 2020 рр. № держреєстрації 0117U005465. Шифр теми 3.1.7.116. Код
бюджетної класифікації 6541030. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України Бородіна О.М.
Основні виконавці - Прокопа І.В., Попова О.Л., Киризюк С.В., Михайленко О.В., Риковська
О.В., Яровий В.Д., Бетлій М.Г., Фраєр О.В.
Анотований звіт
Обґрунтувано сутнісні засади політики сільського розвитку як політики включеності
сільського населення в економічні, соціальні та політичні процеси на локальному рівні; узагальнені теоретико-прикладні засади просторової диференціації інклюзивного сільського розвитку;
виконано аналіз та оцінку сучасної сільськогосподарської структури, виявлені ознаки її дуальності та нерівномірності за виробничими секторами: корпоративним та індивідуальним; обґрунтовані критерії, показники та апраналізована включеність сільського населення і громад у розподіл вигод від використання природних ресурсів; досліджена нерівність в доступі різних груп
сільського населення до системи соціальної допомоги і соціального забезпечення; визначені
проблеми, потреби і загрози щодо участі сільського населення в місцевому самоврядуванні; ідентифіковані форми і кращих практик самоорганізації, саморегуляції та колективних дій сільських громад щодо поліпшення своєї життєдіяльності на локальному рівні; обґрунтоувані шляхи
та механізми створення на національному рівні сприятливого інституційного середовища для
подолання відторгнення окремих груп сільського населення в громадсько-політичній сфері у
процесі формування та реалізації політики сільського розвитку.
Отримані основні наукові результати:
 удосконалено теоретико-методологічні підходи до вимірювання інклюзивності розвитку
сільських територій на основі застосування двовимірної матриці індикаторів, яка включає три
секторальні площини (політичну, соціальну й економічну) і три виміри інклюзивності/нерівності (за доступністю, якістю та розподілом суспільних благ та послуг); з позицій інклюзивності оцінено соціально-економічні аспекти сільського розвитку; доведено, що попри декларування намірів захищати інтереси сільських жителів і виробників сільськогосподарської продукції, рекомендації науки щодо реалізації цих інтересів, на всіх етапах перевагу отримував екстрактивний розвиток сільського господарства і села. Обґрунтовано необхідність і розкрито умови переходу до інклюзивного сільського розвитку, важливим чинником якого має стати реалізація Україною заходів щодо досягнення глобальних Цілей Сталого Розвитку та втілення в життя
ідей Міжнародного руху за права селян;
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 узагальнено існуючі теоретичні положення щодо сутності та змісту поняття інклюзивного розвитку, світовий досвід реалізації політики інклюзивності; визначено теоретикометодологічні засади та понятійно-категоріальний апарат дослідження інклюзивного сільського
розвитку;
 узагальнено методичні підходи до оцінки інклюзивності розвитку сільських територій в
частині визначення їх спільних та відмінних особливостей, що дозволило виділити адаптовані
до вітчизняних умов блоки та набори індикаторів;
 виокремлено особливості інклюзивності сімейного типу господарювання в сільському
господарстві, соціальної інклюзії у контексті самоврядного функціонування сільських спільнот;
опрацьовано підходи до вимірювання інклюзивності розвитку сільської економіки..
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено 8 науково-аналітичних записок, наукову доповідь, пропозиції, зауваження,
інформаційно-аналітичні матеріали, які направлені до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, Голові Комітету з питань інформатизації та
зв’язку, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства закордонних
справ, Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві, Відділення економіки НАН України, Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Отримано 5 позитивних відгуків. Основні результати викладені у 18 публікаціях у наукових виданнях, загальним обсягом 35,8 д.а. Взято участь у 38 заходах (науковопрактичних конференціях, семінарах, круглих столах, нарадах, засіданнях робочих груп), в т.ч.
11 заходах, які мали статус міжнародних.
Наукова значимість полягає в обґрунтуванні сутнісних характеристик і складових
інклюзивного сільського розвитку, його цілей, визначенні політичного, соціального та
економічного аспектів диференціації та включення населення у процеси сільського розвитку на
національному та місцевому рівнях; оцінці сучасних процесів, трансформацій у сільській
економіці та соціальній сфері, обґрунтуванні потенціалу покращення доступу сільського
населення до суспільних послуг та визначенні наявних перешкод його реалізації; ідентифікації
викликів, обґрунтуванні можливостей та оцінці ризиків у залученні сільського населення у
процеси управління місцевим розвитком в контексті сучасної реформи місцевого
самоврядування.
Практична значимість отриманих результатів полягає у врахуванні Міністерством
закордонних справ та Постійним представництвом України при відділенні ООН та інших
міжнародних організаціях у Женеві пропозицій та аргументацій на підтримку Декларації про
права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості.
Обґрунтовано, що у результаті еволюціонування концепції сталого розвитку
виокремлюються концептуальні положення інклюзивного розвитку (раніше були сформульовані
концепції «зеленої» економіки, соціоекономіки тощо). Таким чином, концепція інклюзивного
розвитку чітко вписується у контекст сталого розвитку і позиціонує його соціальноекономічні аспекти. Інклюзивний розвиток, як такий прогрес, плодами якого користується все
населення і вигоди відчуває кожна особа у різних сферах свого життя, здатний забезпечити
покращення й в екологічній сфері. Зокрема, щодо середовища життєдіяльності сільського
населення. Схвалені міжнародною спільнотою керівні принципи подальшого суспільного
прогресу орієнтують на сталий інклюзивний розвиток.
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7. «ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ ПРАЦІ» (прикладна). Термін виконання: І кв. 2018 – IІ кв. 2020 рр. № держреєстрації

0117U007499. Шифр теми

3.1.7.117. Код бюджетної класифікації 6541030. Науковий керівник – Близнюк В.В. Основні виконавці: Петрова І.Л., Галустян Ю.М., Юрик Я.І., Жовнір С.М., Лавриненко Л.М., Перегудова
Т.В., Гук Л.П. Монастирська Г.В., Біліченко С.П., Яценко Л.Д.
Анотований звіт
Обґрунтовано сутнісне визначення інституціоналізації конкурентного ринку праці, яка
являє собою систему соціально-економічних правил та законодавчих норм, що забезпечує координацію та соціальну відповідальність інститутів ринку праці задля підвищення його конкурентності
на світовій арені, формування умов гідної праці та ефективного використання людського капіталу.
Дано визначення гнучкості ринку праці як інституту забезпечення різноманітних форм реалізації трудової активності, який передбачає вихід за межі стандартної зайнятості, укладання тимчасових трудових контактів та угод, чим досягається оперативне реагування на зміни кон’юнктури
ринку праці (попиту, пропозиції та цін) та, відповідно, обсягу, структури, якості і ціни робочої
сили. Встановлено, що гнучкість ринку праці відіграє потрійну роль у розвитку відносин ринку
праці: по-перше, це є засіб адаптації суб’єктів ринку праці до змінних умов, по-друге, це засіб
самореалізації трудових і творчих здібностей, по-третє, це засіб розвитку само управління та
демократизації відносин зайнятості. Обґрунтовано можливості інституціалізації таких моделей
трудових відносин, які сприятимуть формуванню конкурентного ринку праці та здійсненню
радикальних трансформацій в сфері зайнятості й інноваційного розвитку.
Отримано такі наукові результати:
уточнено категорійний апарат дослідження на основі розширення змісту поняття інституційне забезпечення конкурентного ринку праці, що дозволило надати сутнісного визначення
інституціоналізації

конкурентного

ринку

праці.

Доповнено

принципи

ефективно-

го функціонування конкурентного ринку праці такими принципами як солідаризація та компліментарність. Удосконалення науково-методичного забезпечення формування інституційного механізму регулювання ринку праці України, систематизація заходів регулювання ринку праці за
напрямами їх цільового спрямування сприятиме досягненню професійно-кваліфікаційного балансу та забезпеченню високого рівня конкурентоспроможності населення на ринку праці. Доведено, що інституціоналізація конкурентного ринку праці визначатиметься дією факторівстимуляторів, і де стимуляторів. Організація ефективного державного управління забезпечуватиме
конкурентність ринку праці через трансформацію неефективних інститутів в ефективні. Розгляну-
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то основні форми гнучкості ринку праці: територіальна і професійна мобільність; нові форми
організації праці та управління персоналом; різноманіття форм найма та звільнення; різноманіття та гнучкість форм професійно-кваліфікаційної перепідготовки; гнучкі форми оплати
праці та її диференціація; гнучке регулювання витрат на робочу силу; гнучкість режимів роботи і розподілу робочого часу; різноманіття методів і форм соціальної допомоги; гнучкі форми
зайнятості. У межах цих форм виявлено інституційні, організаційні та соціальні суперечності.
Визначено новітні міграційні тенденції в Україні й пов’язані з ними виклики та загрози в умовах
побудови конкурентного ринку праці. Схарактеризовано євроінтеграційні орієнтири державної
міграційної політики України. Обґрунтовано напрями модернізації державної міграційної
політики України у вимірі європейських стандартів адміністрування.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено доповідних записок – 9, з них 4 з позитивним відгуком, видано статей –39
(40,2 др.а) , взято участь у 27 конференціях.
Практична значущість роботи визначається практичними пропозиціями органам державної влади щодо удосконалення державної політик зайнятості, запобігання зростання окремих
форм безробіття та покращання елементів соціальної політики.
В частині розробки пропозицій, що сприятимуть впровадженню принципів сталого розвитку результатами дослідження обґрунтовано основні напрями та інструменти подолання
соціальної нерівності в соціально-трудовій сфері та формування умов конкурентного ринку
праці.
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II. ДАНІ ПРО ТЕМАТИКУ ТА ОБСЯГИ НДР, ЩО ВИКОНУВАЛИСЬ УСТАНОВОЮ
2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України
1. Постанова Президії НАН України від 30.12.2015 № 311, Постанови Президії НАН
України від 27.12.2017 р. № 369, Розпорядження Президії НАН України від 01.02.2018 №
69.
Наукове завдання Об. 1.5. «Інституційні детермінанти процесів інтеграції ринків енергоресурсів України та Європейського Союзу» (Етап 3. Стратегічні домінанти гармонізації
енергетичної політики України та ЄС) цільової програми наукових досліджень НАН України
«Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом» (Об’єднання-3). Договір № Об. 1.5 - 2018 р. від 05.02.2018 р. Код бюджетної класифікації
6541030. Замовник – Національна академія наук України. Термін виконання: ІІ кв.– ІV кв. 2018 р.
№ держреєстрації 0118U004363. Науковий керівник – Лір В.Е. Основні виконавці: Биконя О.С.,
Ханіньова Т.І.
Анотований звіт
Визначено імперативи і детермінанти енергетичної політики у контексті модернізації парадигми сталого розвитку. Визначено основні тенденції розвитку енерготехнологій під впливом
політики низько вуглецевого розвитку. Проведено ідентифікацію актуальних викликів та загроз
для енергетичної безпеки України в умовах зміни геополітичної композиції та світової торгівлі
енергоресурсами. Визначено напрями адаптації Енергетичної стратегії України до нових глобальних змін. Обґрунтовано положення проекту Меморандуму про партнерство щодо гармонізації енергетичних стратегій та набуття повноправного членства України в Енергетичному
Співтоваристві та Європейському Енергетичному Союзі.
Отримано такі головні результати:
Представлено цілісну картину можливих сценаріїв реалізації енергетичної парадигми
постіндустріального розвитку.
Розроблено систему імперативів національної енергетичної політики України адаптованої
до оновленої інтерпретації концепції сталого розвитку.
Встановлено пріоритетність виконання названих імперативів відповідно до сучасної
соціально-економічної ситуації в Україні.
Систематизовано внутрішні та зовнішні детермінанти формування та реалізації національної енергетичної політики.
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Запропоновано гармонізовану з європейським підходом систему принципів і механізмів
формування та реалізації національної енергетичної стратегії.
Встановлена пріоритетність між імперативами енергетичної політики сталого розвитку
яка має бути наступною: національна енергетична безпека – економічний розвиток – технологічна модернізація (енергоефективність) – економічний добробут домогосподарств (доступність енергоресурсів) – екологічність навколишнього середовища. Прогрес у досягненні кожного імперативу є необхідною передумовою прогресу у досягненні наступних цілей, оскільки за
таким сценарієм формуються відповідні фінансові, матеріальні, науково-технічні та трудові ресурси. Державна енергетична політика України формувалася під впливом екзогенних впливів,
які змінювалися в залежності від зовнішньополітичних пріоритетів, замість того, щоб виходити
перш за все з власних економічних можливостей – національного прагматизму.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
За результатами дослідження по темі підготовлено та надіслано доповідних записок –
2, з них 1 з позитивним відгуком; опубліковано – 5 наукових публікацій.
Науково-практична значимість: здійснено оцінку ризиків та загроз для національної
енергетичної безпеки в умовах зміни геополітичної композиції та кон’юнктури на світовому
ринку енергоресурсів; визначено інституційні підстави запобігання можливих втрат для реалізації існуючого транзитного потенціалу України на ринку європейському ринку природного газу; запропоновано положення Меморандуму щодо гармонізації енергетичних стратегій ЄС та
України на засадах руху до сталого розвитку.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: Вперше представлено систему імперативів енергетичної політики сталого
розвитку та встановлені пріоритети їх досягнення за для досягнення енергетичної сталості.
Запропонована система «енергетичної пенталемми» відповідає модернізованій на міжнародному рівні енергетичній парадигмі сталого розвитку та останнім рішенням щодо реалізації положень Паризької кліматичної угоди. Разом з тим встановлені певні розбіжності у домінантах
енергетичної стратегії між Україною та ЄС, що обумовлено різними економічними можливостями досягнення цілей кліматичної політики. З метою усунення існуючих розбіжностей запропоновані положення щодо гармонізації енергетичних стратегій України та ЄС у напрямі
досягнення цілей сталого розвитку.
2. Постанова Президії НАН України від 27.12.2017 №369 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2018 рік», Розпорядження Президії НАН
України від 07.03.2018 №136 «Про проведення конкурсу наукових проектів установ Секції
суспільних і гуманітарних наук НАН України в рамках цільових програм наукових досліджень НАН України», Розпорядження Президії НАН України від 10.04.2018 р. № 200 Про
затвердження переліку проектів

цільової комплексної програми наукових досліджень

НАН України «Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи», що будуть виконуватись у 2018 році»:
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науково-дослідна робота «Становлення медіум-класу в процесі соціального розвитку
та подолання суперечностей між економічною ефективністю і справедливістю». Договір №
2 від 16.04.2018 р. Код бюджетної класифікації 6541030. Замовник – Національна академія наук
України. № держреєстрації 0118U004682. Термін виконання: ІІ кв. – ІV кв. 2018 р. Науковий керівник – Яременко О.Л. Основні виконавці: чл.-кор. НАН України А.А. Гриценко, О.Л. Яременко, Т.І. Артьомова, Т.В. Бурлай, Л.П. Гук., В.К. Хаустов.
Анотований звіт
Отримано цілісні уявлення щодо впливу формування нової соціальної групи – медіумкласу – на забезпечення комплементарної єдності економічної ефективності і соціальної справедливості та надано рекомендації щодо удосконалення соціально-економічної політики. Розкрито
економічні підстави становлення медіум-класу в умовах формування інформаційно-мережевої
економіки; отримано теоретичні характеристики медіум-класу як соціально-економічного
суб’єкту, уточнено його інституційні межі, цільові функції та статус; розкрито місію медіумкласу у подоланні суперечностей між економічною ефективністю та справедливістю; досліджено вплив процесів становлення медіум-класу на розвиток ринку праці; вивчено європейський
досвід політики зайнятості на засадах соціальної справедливості і можливості його використання для цілей підвищення життєвого рівня населення України; надано рекомендації щодо проведення соціально-економічної політики з урахуванням удосконалення соціальної структури суспільства в контексті забезпечення комплементарної єдності економічної ефективності і соціальної справедливості.
Найбільш значущі наукові результати, які визначають наукову новизну, наступні:


визначено основні відмінності медіум-класу від класичного середнього класу:



за способом формування (класичний середній клас виникає внаслідок зменшення

нерівності у суспільстві, а медіум-клас формується в умовах зростаючої нерівності);


за масштабністю (класичний середній клас може бути малочисленним, а медіум-клас

за своєю соціальною функцією і статусом повинен складати більшість суспільства);


за співвідношенням базових і доповнюючих критеріїв (для класичного середнього

класу базовим критерієм є дохід, що дозволяє задовольняти потреби на належному рівні і доповнюється іншими характеристиками, а для медіум-класу базовим критерієм є спосіб життєдіяльності, що відповідає суті людського буття і забезпечується відповідними доходами та
соціальною інклюзивністю);


показано, що медіум-клас є саме тим суб’єктом, який за своєю суттю і місцем у сус-
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пільстві покликаний розв’язати історичну суперечність між економічною ефективністю і
соціальною справедливістю і забезпечити їх компліментарність;


показано, що чинниками розмивання середнього класу як суб’єктного ядра постінду-

стріальної економіки є поступове згасання інститутів соціальної держави під тиском жорстких
фінансових обмежень, тенденція до зростання соціально-економічної ентропії, стійка «пастка
ліквідності» в економіці, деградація багатьох ціннісно-інституційних обмежень, що призводить
до небезпечного посилення соціальної невизначеності цивілізаційного розвитку;


комплексно розглянуто процес цифровізації як драйвер змін у соціальній стра-

тифікації сучасних суспільств, що обумовлює зародження нового соціального прошарку –
медіум-класу, який є результатом трансформації верхнього (елітарного) сегменту нового середнього класу під впливом цифровізації економіки та суспільства;


встановлено спорідненість категорій, що характеризують медіум-клас та інформаціо-

нальних представників нового середнього класу – дуже вузького, елітарного прошарку високоефективних і високооплачуваних працівників, які зайняті в сферах soft-tech і high-tech, у сфері
банківських, фінансових, страхових , у ЗМІ та ін.;
Опубліковано 17 наукових публікацій загальним обсягом 13,5 д.а.
Підготовлено 2 науково-аналітичні записки з актуальних проблем подолання суперечностей між економічною ефективністю і справедливістю з урахуванням формування стійкої соціальної групи – медіум-класу та отримано 2 позитивні відгуки від центральних органів законодавчої та виконавчої влади.
Результати відповідають міжнародним стандартам відмінного рівня (отримано
знання про формування нового соціального утворення, яке є визначено як медіум-клас), є оригінальними і значимими для розуміння соціально-класової динаміки.
Практичне значення полягає у розробці пропозицій та практичних рекомендацій щодо
удосконалення соціально-економічної політики у контексті подолання суперечностей між економічною ефективністю і справедливістю з урахуванням формування стійкої соціальної групи –
медіум-класу.
Досягнення в галузі сталого розвитку – за результатами дослідження отримано цілісні
уявлення щодо впливу формування нової стійкої соціальної групи – медіум-класу – на забезпечення комплементарної єдності економічної ефективності і соціальної справедливості та надано рекомендацій щодо удосконалення соціально-економічної політики у даному контексті.
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3. Постанова Президії НАН України від 27.12.2017 №369 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2018 рік», Розпорядження Президії НАН
України від 07.03.2018 №136 «Про проведення конкурсу наукових проектів установ Секції
суспільних і гуманітарних наук НАН України в рамках цільових програм наукових досліджень НАН України», Розпорядження № 199 від «10» 04 2018 р. «Про затвердження переліку проектів цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти», що будуть виконуватись у 2018 році»:
науково-дослідна робота «Формування нової якості економічної освіти як складова
реконструктивного розвитку». Договір № 1 від 16.04.2018 р. Код бюджетної класифікації
6541230. Замовник – Національна академія наук України. № держреєстрації 0118U004433. Термін виконання: ІІ кв. – ІV кв. 2018 р. Науковий керівник – Гриценко А.А. Основні виконавці: Небрат В.В., Балакірєва О.М., Яременко О.Л., Близнюк В.В., Яненкова І.Г., Князєв С.І.
Анотований звіт
Обґрунтовано необхідні зміни у сфері освіти з метою подолання розриву між вимогами
до економічного мислення і сучасною економічною освітою, та прикладні аспекти впровадження локальних механізмів реконструктивного розвитку в сфері професійної підготовки фахівців з
економіки. Розглянуто забезпечення формування фундаментальних економічних знань як базис
сучасної освіти. Виконано статистичний аналіз структури зайнятих у професійному розрізі.
З’ясовано критерії поточної та перспективної якості економічної освіти. Подано характеристику
інституціоналізації суспільного запиту на якість економічної освіти. Визначено конкурентні інструменти підвищення якості економічної освіти. Розкрито зарубіжний досвід з монетизації попиту на якість економічної освіти. Обґрунтовано місце історико-економічного блоку в системі
економічної освіти. Визначено ключові напрями перетворень в системі освіти. Розкрито зарубіжний досвід використання цифровізації для забезпечення якості освіти. На основі проведеної
теоретико-аналітичної роботи розроблено пропозиції органам влади щодо внесення змістовних
змін у системі національної економічної освіти.
Отримано такі результати:
- Показано, що на сучасному етапі драйвером формування реконструктивного розвитку є
цифрова трансформація економіки, яка відкриває принципово нові можливості підвищення ефективності господарської діяльності і одночасно породжує значні ризики для соціального розвитку.
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- Розкрито суперечливий взаємозв’язок цифровізації, капіталізації та соціалізації, який
порушує процес синхронізації розвитку різних видів виробництва і підприємництва на базі
утвердження нового технологічного укладу, як це відбувалося раніше, внаслідок чого змінюється загальна форма соціально-економічної динаміки.
- Обгрунтовано, що розвиток цифрових технологій формує природу віртуального, яке існує поряд і у взаємозв’язку з реальним, внаслідок чого світ стає гібридним, тобто таким, в якому
віртуальне і реальне тісно переплітаються, а загальна логіка розвитку цифрової економіки визначається структурою співвідношення людського розуму із зовнішньою реальністю.
- Доведено рефлексійність взаємозв’язку технологічних, економічних та соціальних змін
у гібридному світі. Те, що не тільки технологічні, економічні, соціальні зміни відображаються у
свідомості, але і структура свідомості впливає на структуру технологічного, економічного і соціального розвитку, зумовлює необхідність ведення досліджень у постійному дотриманні тріади: суб’єкт- об’єкт-форма діяльності.
- Встановлено основні виклики цифрових перетворень у контексті розвитку держав на засадах соціальної якості, а саме: скорочення обсягів зайнятості; реструктуризація галузевої та
професійно-кваліфікаційної зайнятості; поширення нестандартної зайнятості та нових форм соціально-трудових відносин; посилення нерівності у сфері зайнятості з огляду на подальшу поляризацію трудових доходів населення; необхідність адаптації національних систем освіти та
професійного навчання до процесів реструктуризації зайнятості та нових вимог щодо цифрових
та інших компетенцій.
- Обгрунтовано важливість упровадження в систему державного управління України
концепції соціальної якості та новітніх міжнародних підходів до завбачення впливів цифровізації на стан національних ринків праці та сфер зайнятості як ключових об’єктів політики соціальної якості.
- Запропоновано трактування змісту середнього класу, який несе нову соціальну якість в
транзитивному суспільстві і економіці, та виокремлено його роль у формуванні змін щодо якості системи державного управління.
- Розкрито очікувані наслідки та виклики розвитку електронного врядування на засадах
його ідеологеми щодо упорядкованості, циклічності та легальності в частині трансформації соціальної якості.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено 2 науково-аналітичні записки та матеріали з актуальних проблем розвитку системи освіти та поліпшення якості освітніх послуг, з яких обидві було впроваджено у дія-
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льність органів виконавчої та законодавчої влади. Опубліковано 16 наукових публікацій загальним обсягом 11,06 д.а.
Науково-практична значимість роботи полягає у тому, що вона розкриває зміст інституційного підходу до формування механізмів реконструктивного економічного розвитку,
спрямованих на усунення невідповідності між новими вимогами до економічного мислення і сучасною економічною освітою, та прикладні аспекти впровадження локальних механізмів розвитку в сфері професійної підготовки фахівців з економіки.
У контексті перспектив сталого розвитку показано способи підтримання стабільної
економічної динаміки і сталого розвитку освітньої сфери
4. Розпорядження Президії НАН України №417 від 26.07.2018 «Про затвердження
переліку проектів цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України
«Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти», що будуть
виконуватися у 2018 році:
науково-дослідна робота «Цифрові компетенції у формуванні соціальної якості в
Україні». Договір №4 від 03.09.2018р. Код бюджетної класифікації 6541030. Замовник – Національна академія наук України. № держреєстрації 0018U006961. Термін виконання: ІІІ кв. – ІV
кв. 2018 р. Науковий керівник – Яненкова І.Г. Основні виконавці: акад. НАН України Геєць
В.М., чл.-корр. НАН України Гриценко А.А., Яременко О.Л., Близнюк В.В., Бурлай Т.В., Січкаренко К.О.
Анотований звіт
Розкрито вплив реконструктивного розвитку економіки на формування цифрових компетенцій та соціальну якість; узагальнено зарубіжний досвід щодо формування цифрових компетенцій та навичок з визначенням можливостей його імплементації для забезпечення цифрових
перетворень в Україні та їх впливу на соціальну якість; проведено оцінку можливостей застосування в Україні європейських підходів до моніторингу системи показників соціальної якості;
визначено зміст цифрових компетенцій, які необхідно сформувати у громадян України в контексті підвищення соціальної якості; запропоновано шляхи і методи формування відповідних
цифрових компетенцій; розкрито взаємозв’язок формування цифрових компетенцій громадян і
соціальної якості розвитку; розкрито вплив формування цифрових компетенцій на ціннісноінституційну ідентичність населення; показано ключові лімітуючі чинники формування цифрових компетенцій і переходу від традиційної соціальної політики до політики соціальної якості;
розкрито особливості впливу взаємозв’язку економічних і політичних трансформацій на соціальну якість розвитку; визначено специфіку формування цифрових компетенцій і впровадження
підходів соціальної якості у сфері зайнятості та соціально-трудових відносин. На основі проведеної теоретико-аналітичної роботи розроблено пропозиції органам влади щодо реалізації дер-
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жавної політики у сфері професійної освіти, а також розробки науково-обгрунтованих рішень
щодо законодавчого забезпечення цифрового розвитку країни.
Отримано такі результати:
- показано, що стрижневим процесом на сучасному етапі формування реконструктивного
розвитку є цифровізація економіки, яка відкриває принципово нові можливості підвищення ефективності виробництва і в той же час породжує суттєві ризики щодо соціального розвитку.
- Розкрито суперечливий взаємозв’язок цифровізації, капіталізації та соціалізації, який
порушує процес синхронізації розвитку різних видів виробництва і підприємництва на базі
утвердження нового технологічного укладу, як це відбувалося раніше, внаслідок чого змінюється загальна форма соціально-економічної динаміки.
- Доведено, що у гібридному світі, куди все глибше занурюється людство, взаємозв’язок
технологічних, економічних та соціальних змін стає рефлексійним, тобто таким, у якому всі
складові взаємно віддзеркалюються. Не тільки технологічні, економічні, соціальні зміни віддзеркалюються у свідомості, але і структура свідомості впливає на структуру технологічного, економічного і соціального розвитку. Це зумовлює необхідність вести дослідження, постійно тримаючись в тріаді: суб’єкт- об’єкт-форма діяльності.
- Розроблено узагальнений профіль цифрових компетентностей найманих працівників
майбутнього ринку праці, що базуватиметься на принципах: динамізму, взаємозв’язку з екосистемою робочого місця; оновлення комплементарних цифрових навичок; міждисциплінарності;
мобільності та конкурентоспроможності навичок; відповідності міжнародним стандартам.
Підготовлено 1 науково-аналітичну записку з актуальних проблем поширення цифрових
компетенцій, яка була впроваджена у діяльність органів законодавчої влади. Здійснено 17 наукових публікацій загальним обсягом 13,11 д.а.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Науково-практична значимість роботи полягає у розробці практичних рекомендацій
щодо використання сучасних підходів державного регулювання у сфері соціально-орієнтованої
цифрової економіки, спрямованих на підвищення ефективності підготовки кадрів та проведення цифрових трансформацій в економіці країни.
У контексті перспектив сталого розвитку показано способи забезпечення сталого
економічного розвитку шляхом цифрових перетворень та підвищення соціальної якості.
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5. Розпорядження Президії НАН України від 12.03.2018 р. № 139 «Про затвердження
переліку наукових проектів Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових
досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2018 рік»
науково-дослідна робота «Моделювання та оцінка сталого використання земельних,
водних та енергетичних ресурсів України в умовах глобальних змін навколишнього середовища» (Етап ІV «Розробка та економічний аналіз сценаріїв сталого використання земельних,
водних та енергетичних ресурсів і адаптації до глобальних змін навколишнього середовища»).
Договір № 16-18 від 14.03.2018 р. Код бюджетної класифікації 6541030. Замовник – Національна академія наук України.Термін виконання: ІІ кв. – ІV кв. 2018 р. № держреєстрації
0115U001459. Науковий керівник – Подолець Р.З. Основні виконавці: О.М. Бородіна, О.А. Дячук, Г.С. Трипольська, Б.С. Серебренніков, С.В. Киризюк, Т.А. Саприкіна, Л.І. Білик, В.І. Козюбра.
Анотований звіт
Проаналізовано глобальні сценарії використання земельних, водних та енергетичних ресурсів в умовах зміни клімату; сформульовано умови та припущення для сценаріїв сталого використання енергетичних та водних ресурсів в Україні в умовах зміни клімату; визначено сучасні тренди та показники, що характеризують розвиток землекористування в сільському господарстві України; узагальнено основні фактори, що впливають на розвиток землекористування;
визначено припущення та ймовірні сценарії розвитку сільського господарства та землекористування в Україні; узагальнено глобальні довгострокові тенденції сталого землекористування, зокрема: збільшення площі ріллі за рахунок зменшення площ лісів та саван; збільшення розриву у
продуктивності сільськогосподарського виробництва між розвиненими країнами та тими, що
розвиваються внаслідок локальних провів зміни клімату; висока залежність від заходів регуляторної політики; наявність можливостей впливу на попит на продукти харчування шляхом регулювання типів дієт; зростання ролі «міського сільського господарства» з одночасним високим
показником урбанізації; базуючись на міжнародних усереднених питомих показниках водовикористання для нормального функціонування енергетичних технологій, з використанням загальноприйнятих методів та моделей економіко-математичного моделювання оцінено витрати використання прісної води за різними довгостроковими сценаріями енергозабезпечення України в
цілому, а також для потреб електроенергетики зокрема.
Отримано наступні наукові результати, які мають наукову і практичну значимість:
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у науковому та науково-методичному плані:
- розвинуто методологію, методи та удосконалено модель TIMES-Україна для аналізу регуляторної політики, що сприяє посиленню енергетичної та екологічної безпеки України;
- набули подальшого розвитку підходи до оцінки потенціалу продуктивності виробництва у галузі рослинництва, новизна яких полягає у поєднанні методів моделювання
біофізичної урожайності та визначення максимально досяжної урожайності сільськогосподарських культур; за результатами аналізу встановлено, що підвищення реалізації аграрного потенціалу сприятиме удосконаленню структури землекористування, забезпечуючи вищий рівень
сталого розвитку природних і штучних екосистем;
у науково-практичному плані:
- розроблено сценарії взаємопов’язаного використання енергетичних та водних ресурсів,
а також земельних та водних ресурсів України;
- отримали подальшого розвитку підходи та кількісні оцінки впливу глобальних змін
клімату на стан продовольчого забезпечення в Україні у перспективі до 2050 р., що дозволило
виділити можливі позитивні зрушення та ризики продовольчій безпеці;
- оцінено перспективи споживання води при використанні різних енергетичних технологій в енергетиці до 2050 р.
Оцінка рівня дослідження – краща за існуючі аналоги в Україні.
Підготовлено 1 доповідну записку, на яку отримано лист-подяку; опубліковано розділ до
колективної монографії та 2 статті у фахових виданнях; прийнято участь у 1 семінарі, 1 круглому столі, 1 форумі.
Науково-практична значимість: отримані практичні оцінки впливу заходів в боротьбі
зі зміною клімату на трансформацію енергетичного сектору, забезпечення продовольчої безпеки, на макроекономічні та галузеві зміни в Україні можуть бути використані при розробці (актуалізації) стратегічних документів, пов’язаних із сталим та низьковуглецевим розвитком
економіки України загалом або її секторів, зокрема, при розробці Стратегії сталого розвитку
України до 2030 р., втіленні Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на
період до 2030 р. Оцінки використання води енергетичним сектором України залежно від обраних технологій проведено вперше.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: практичні результати досліджень, отримані з використанням розробленого
авторами модельного інструментарію, мають важливе практичне значення, оскільки підтверджують можливість енергетики України розвиватися у контексті сталого та економічно доступного задоволення енергетичних потреб суспільства; забезпечувати вітчизняну продовольчу безпеку та сприяти глобальній продовольчій безпеці.
6.

Постанова Президії НАН України від 27.12.2017 р. №369 «Про затвердження

розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2018 рік» з метою виконання цільо-
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вого наукового проекту "Економічні, техніко-технологічні та екологічні імперативи цільового розвитку енергетики України", Розпорядження № 198 від «10» 04 2018 р. «Про
виконання у 2018 році цільового наукового проекту "Економічні, техніко-технологічні та
екологічні імперативи цільового розвитку енергетики України" :
науково-дослідна робота «Узгоджена економічна, екологічна та технологічна політика розвитку енергетики». Договір № 3 від "16" квітня 2018 року. Код бюджетної класифікації
6541030. Замовник: Національна академія наук України. Термін виконання: 16.04.2018 р. –
28.12.2018 р. № держреєстрації 0118U005132. Науковий керівник - Подолець Р.З.. Основні виконавці: акад НАН України В. М. Геєць, Т.О.Осташко, М.І. Скрипниченко, В.В. Близнюк, О.І.
Никифорук, О.Ф. Ляшенко, В.В. Венгер, О.А. Дячук, Я.В. Бережний, С.В. Киризюк, Б.С. Серебренніков, Г.С. Трипольська, У.Є. Письменна, В.Ю. Грига, Н.Г. Гахович, О.В. Риковська, Д.М.
Серебрянська, Р.С. Юхимець, Т.А. Саприкіна, Л.І. Білик, В.І. Козюбра, Т.І Ханіньова, В.С. Пеккоєв.
Анотований звіт
Проаналізовано проблеми узгодження політики розвитку енергетики України. Визначено
ознаки суміжних сфер регулювання для розвитку енергетики в Україні. Проаналізовано світовий
досвід узгодження політик та енергетики; визначено особливості стратегічного планування і
управління та формування узгодженої політики держави шляхом розгорнутого контент-аналізу
нормативно-правового поля України у 1991-2014 рр. (до війни з РФ); досліджено законодавчі та
підзаконні нормативно-правові акти у енергетичній сфері та суміжних до неї. Визначено проблеми у екологічній сфері регулювання; вивчено основні особливості внутрішнього і зовнішнього середовища енергетики у суміжних сферах, що полягало у аналізі середовища з використанням критеріального інституційного та ПЕСТЕ-аналізу, а також експертного (експерних суджень)
встановлення очевидних вигодоотримувачів від існування певного набору явищ, що можуть
впливати на енергетику у дотичних до неї сферах: політико-адміністративній; фінансовоекономічній; соціальній; технологічній; та екологічній; сформульовано перелік викликів для
енергетики у оточуючому середовищі, що так чи інакше мають помітний вплив на розвиток
енергетики у сучасних умовах до 2050 року; запропоновано набір імперативів узгодженого розвитку енергетики у контексті формування узгодженої економічної, екологічної та технічної
політики.
Отримано наступні наукові результати, які мають наукову і практичну значимість:
у науково-методичному плані:
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- уперше, розроблено і апробовано методологічні засади інституційного аналізу для формування субстантивної (міжгалузевої або узгодженої, або стратегічної) енергетичної політики
шляхом поєднання алгоритму аналізу політики і стратегічного аналізу середовища на основі
ключових засад інституційної теорії. Різнопланові процеси у суміжних з енергетикою сферах
зведено до універсальних інституційних категорій та проведено їх перехресний аналіз та синтез;
- удосконалено, підходи до застосування експертної оцінки (Методу Делфі), що полягає у
встановлені подвійної оцінки певної категорії чи явища (у дослідженні - виклику середовища)
шляхом включення елементів СВОТ-аналізу до процедури оцінки. Перша оцінка - традиційне
експертне оцінювання за бальною шкалою. Друга - встановлення, яку властивість має категорія
у форматі СВОТ-аналізу (що виклик генерує: можливість; загрозу; сильну сторону; слабку сторону). Таке нововведення дозволяє встановити і експертну важливість певної категорії (виклику) і його її якість (наслідки виклику) для середовища, що вивчається.
у науково-практичному плані:
- набули подальшого розвитку інструменти встановлення природи управлінської діяльності, її стратегічності, за допомогою виділення усього масиву стратегічних документів України
використовуючи контент аналіз і порівняння динаміки інтенсивності виникнення стратегічних
документів з динамікою зміни ключових соціально-економічних показників розвитку українського суспільства та сусідніх країн на тлі світового розвитку. Встановлення контекстних умов
сталості розвитку та його пов’язаності з державною політикою урядів окремих держав. Розгорнуте застосування контент-аналізу у форматі встановлення динаміки запровадження стратегічного планування в окремих країнах (Україна) дозволяє зробити повноцінний висновок про притаманність відповідній політико-адміністративній системі здатності до формування узгодженої
(субстантивної) галузевої політики.
Оцінка рівня дослідження – краща за існуючі аналоги в Україні.
Науково-практична значимість: розв’язання поставлених завдань дозволило вирішити
актуальну проблему забезпечення взаємоузгодженості функціональних політик в контексті цільового розвитку енергетики та економіки України, що може бути використано для актуалізації стратегічних документів (стратегій, програм та планів), пов’язаних з реалізацією міжнародних зобов’язань України в енергетичній та екологічній сферах, зокрема в рамках Паризької угоди, Енергетичного співтовариства та Угоди про асоціацію з ЄС. Успішна імплементація
директив та регламентів Третього енергетичного пакету, а також низки інших документів
передбачає реалізацію комплексних заходів, спрямованих на створення сприятливого інституційного середовища та лібералізації ринків енергоресурсів, які мають супроводжуватись залученням значних за обсягами інвестицій, що буде можливо лише у випадку реалізації комплексної
узгодженої економічної, екологічної та технологічної політики цільового розвитку енергетики.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: результати можуть бути використані для актуалізації стратегічних до-
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кументів (стратегій, програм та планів), пов’язаних з реалізацією міжнародних зобов’язань
України в екологічній сферах, зокрема в рамках Паризької угоди.
7.

Постанова Президії НАН України від 14.02.2018 р. № 59 «Про продовження фі-

нансування проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2018 р.».
науково-дослідна робота «Інклюзивність як ключовий аспект створення засад для
нової якості економічного зростання України». Договір № 1 від 01.03.2018 р. Код бюджетної
класифікації 6541030. Замовник – Національна академія наук України. Термін виконання: ІІ кв. –
ІV кв. 2018 р. № держреєстрації 0117U006159. Науковий керівник – Бобух І.М.
Анотований звіт
Визначено ключові напрями економічного зростання відповідно до глобальних Цілей
сталого розвитку (ЦСР); виявлено внутрішні ресурси вітчизняної економіки та наявний потенціал для реалізації пріоритетних для України ЦСР та завдань, визначених в Програмі розвитку
ООН; розроблено концептуальні підходи до ідентифікації економічного потенціалу інклюзії в
рамках ключових Цілей сталого розвитку для більш повної залученості виключених елементів/груп в економіку країни; вироблено рекомендації щодо реалізації державної політики для
досягнення цілей інклюзивного розвитку національної економіки з актуалізацією Цілей сталого
розвитку. Основними науковими результатами проведених досліджень є обґрунтування напрямів удосконалення процесу моніторингу реалізації адаптованих для України ЦСР та розроблення рекомендацій щодо покращення системи моніторингу цього процесу в Україні; виявлення на
основі авторських підходів гендерних диспропорцій серед абітурієнтів та студентів ІТспеціальностей; обґрунтування висновку про те, що потенціалом для підвищення інклюзії з метою досягнення економічного зростання є подолання гендерних розривів на ринку праці, оскільки розширення економічних можливостей жінок дозволить реалізувати незадіяні резерви і
створити умови для нової якості економічного зростання.
В результаті проведених досліджень отримано такі наукові результати:
– розроблено теоретичне підґрунтя дослідження інклюзивності як ключового аспекту
створення засад для нової якості економічного зростання України з урахуванням глобальних Цілей сталого розвитку, що дозволило виявити форми прояву інклюзивності у глобальних ЦСР,
які створюють засади для нової якості економічного зростання, сприяючи реалізації незадіяного
потенціалу;
– визначено взаємозв’язок інклюзивності та Цілей сталого розвитку, який проявляється в
тому, що основні зусилля, як по досягненню ЦС, так і по розбудові інклюзивного суспільства
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зосереджуються на трьох векторах: соціальна сфера (в центрі – людина), економічна (сталий та
збалансований розвиток, відповідальне споживання) та екологічна (природнє середовище). За
результатами латентно-семантичного аналізу ідентифіковано вісім цілей, в яких інклюзивність
проявляється прямо, в інших ЦСР вона проявляється опосередковано;
– обґрунтовано, що глобальна ціль сталого розвитку з найбільшим потенціалом інклюзії
та забезпечення економічного зростання (синтез інклюзії та економічного зростання) знаходиться на перетині двох Цілей сталого розвитку – Ціль 8 визначає економічні завдання, а Ціль 5 визначає ключовий вектор інклюзії, оскільки залучення жінок та розширенні їхніх економічних
можливостей дозволить реалізувати незадіяний потенціал і створити умови для нової якості
економічного зростання. На основі аналізу рамкових умов, національних політик, а також світових трендів, точкою зростання визначено сектор ІКТ, а потенціалом для підвищення інклюзії з
метою досягнення економічного зростання – подолання гендерних розривів на ринку праці.
Оцінка рівня дослідження: відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Вийшли друком 3 публікації обсягом 2,7 д.а., а саме: статті у вітчизняних наукових виданнях – 2 публ. обсягом 2,5 д.а, тези доповідей (у матеріалах вітчизняних конференцій) – 1
публ. обсягом 0,2 д.а. Підготовлено науково-аналітичні матеріали з рекомендаціями щодо подолання гендерних дисбалансів на ринку праці України, на які отримано позитивний відгук.
Наукове та практичне значення полягає, з однієї сторони, у розробленні теоретичних
засад взаємозв’язку інклюзивності та Цілей сталого розвитку як основи створення нової якості
економічного зростання України і виявленні форм прояву інклюзивності у глобальних Цілях сталого розвитку, а з іншої – в обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо реалізації державної
політики досягнення цілей інклюзивного розвитку, зокрема щодо подолання гендерної нерівності в оплаті праці у високооплачуваних сферах економічної діяльності.
У контексті перспектив сталого розвитку виявлено внутрішні ресурси вітчизняної
економіки та визначено наявний потенціал для реалізації пріоритетних для України Цілей сталого розвитку як основи забезпечення нової якості економічного зростання.
8. Розпорядження Президії НАН України № 411 від 25. 07. 2018 р. «Про затвердження переліку науково-технічних проектів наукових установ НАН України, які будуть
виконуватися у 2018 році»:
науково-дослідна робота «Перспективи розвитку транспорту п’ятого покоління в
Україні». Договір № 5 від 03.09.2018 р. Код бюджетної класифікації 6541030. Замовник – Національна академія наук України.Термін виконання: ІІІ кв. 2018 р. – ІV кв. 2018 р. № держреєстрації 0118U07616. Шифр теми № 5. Науковий керівник – академік НАНУ Геєць В.М. Основні
виконавці: Никифрук О.І., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н. О., Павленко О.М.
Анотований звіт
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Обґрунтовано перспективи впровадження інноваційних проектів в сфері розвитку транспорту п'ятого покоління в Україні з урахуванням світового досвіду та оцінку довгострокового
впливу крупних інноваційно-інвестиційних проектів на економічне зростання. Здійснено
аналітичний огляд довгострокової транспортної політики та тенденцій розвитку транспортних
систем в світі, глобальних викликів та перспектив розвитку транспорту п’ятого покоління в
Україні. Проведено обґрунтування довгострокового впливу будівництва крупних інноваційноінвестиційних проектів на економічний розвиток країни. Розроблено науково-технічні основи
вакуумної транспортної системи і шляхи створення принципово нових технічних рішень транспорту п’ятого покоління. Оцінено регуляторне середовище щодо розвитку інноваційних видів
транспорту нового покоління.
Отримано такі наукові результати:
- здійснено узагальнення основних світових тенденцій розвитку транспорту п’ятого покоління та запропоновано визначення поняття транспорту п’ятого покоління, під яким розуміються, як високошвидкісний наземний транспорт (ВШНТ), а саме високошвидкісні магістралі
(HSR), MAGLEV ТА HYPERLOOP, а також такі інноваційні види транспорту, як електромобілі,
безпілотники та дрони; на основі здійснених узагальнень розроблено класифікацію видів транспорту п’ятого покоління за такими основними характеристиками як: швидкість, екологічність,
енергозбереження, інноваційний підхід до конструювання, які показують основні ознаки транспорту наступного технологічного укладу;
- обґрунтовано можливі напрямки застосування в Україні транспорту HYPERLOOP на
основі оцінки світового досвіду фінансування проектів реалізації транспорту п’ятого покоління
з використанням наступних показників: структура витрат на реалізацію проектів будівництва
HSR (витрати на: будівництво інфраструктури та рухомий склад; витрати пов'язані з будівництвом і експлуатацією проектів HSR, а також адмініструванням проекту) та HYPERLOOP; собівартість існуючих проектів HSR Європи та Азії; собівартість існуючих проектів MAGLEV; прогнозна собівартість проекту HYPERLOOP за концепцією Ілона Маска HYPERLOOP Alpha;
- вироблено та науково обґрунтовано основні концептуальні напрямки створення високошвидкісного наземного транспорту (ВШНТ) типу Hyperloop на основі науково-технічного
аналізу існуючих та перспективних напрямів створення ВШНТ п’ятого покоління – MAGLEV та
HYPERLOOP, практична значимість яких полягає в розробці рекомендацій для наступних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необхідних для створення макетних та експериментальних зразків систем ВШНТ;
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Рівень дослідження – немає аналогів в Україні.
Підготовлено 3 науково-аналітичні записки та отримано 1 позитивний відгук.
Опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 14,7 д.а., з них: 2 статті (1,3 д.а.), 1
з яких зарубіжна (обсяг 0,3 д.а.) та 7 тез.
Наукове та практичне значення полягає у системній характеристиці основних
світових тенденцій розвитку транспорту п’ятого покоління в контексті довгострокового
інноваційного розвитку та у розробці рекомендацій для наступних науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, необхідних для створення макетних та експериментальних
зразків нових видів транспорту.
У контексті перспектив сталого розвитку: обґрунтовано, що умовою забезпечення
сталого розвитку країни є спрямування державної транспортної політики на розгортання
власних національних системних розробок з приводу розвитку інноваційних видів транспорту в
Україні.
9. Постанова Президії НАН України від 27.12.2017 р. № 368 «Про цільову фінансову підтримку молодих учених, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях
Президії НАН України», Розпорядження Президії НАН України № 84 від 12.02.2018 р.
«Про відкриття додаткових відомчих тем для молодих вчених України»:
науково-дослідна робота «Виклики та наслідки політики лібералізації в природномонопольних секторах економіки України» (фундаментальні дослідження). Код бюджетної
класифікації 6541230. Замовник – Національна академія наук України. Термін виконання: І кв. –
ІV кв. 2018 р. № держреєстрації 0118U000631. Науковий керівник – Никифорук О.І. Основні
виконавці: Никифорук О.І.
Анотований звіт
Систематизовано та узагальнено шляхи впровадження політики лібералізації в природномонопольних секторах економіки. Досліджено європейську політику лібералізації та створення
конкуренції на ринках залізничних перевезень. Обґрунтовано методологічні підходи до оцінки
рівня лібералізації на залізничному транспорті та дано оцінку відповідності процесу
реформування залізничного транспорту в Україні принципам лібералізації, а саме в розрізах: а)
інституціонального забезпечення; б) дослідження ринку перевезень; в) дослідження операційної
продуктивності залізничного транспорту України. Розроблено пропозиції щодо впровадження
політики лібералізації на залізничному транспорті України. Здійснено оцінки позитивних та
негативних наслідків впровадження політики лібералізації діяльності залізничного транспорту в
Україні на основі європейського досвіду.
Отримано такі наукові результати:
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обґрунтовано застосування комбінованої політики реструктуризації залізничного
транспорту, що полягає у поєднанні принципів політики патерналізму та політики лібералізації
та шляхів її впровадження в природніх монополіях;
здійснено оцінку європейського досвіду впровадження лібералізації та створення
конкуренції на ринку залізничних перевезень та узагальнено методологію оцінки рівня
лібералізації діяльності залізничного транспорту в ЄС;
здійснено аналіз процесів реформування залізничного транспорту в Україні та здійснено
оцінку відповідності процесу реформування залізничного транспорту в Україні принципам
лібералізації в розрізі: а) інституціонального забезпечення; б) дослідження ринку перевезень; в)
дослідження операційної продуктивності залізниць;
визначено позитивні та негативні наслідки впровадження Європейських директив щодо
лібералізації ринків залізничних перевезень відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та
Україною.
Рівень дослідження відповідає національним стандартам високого рівня.
Подано 1 науково-аналітичну записку до Міністерства інфраструктури України.
Надруковано 3 публікації загальним обсягом 1,9 д.а., з них: 1 стаття (0,8 д.а.), 1 тези
(0,2 д.а.) та розділ наукової доповіді (обсяг 0,8 д.а.).
Брала участь у 1 міжнародній конференції на території України.
Наукове та практичне значення полягає в обґрунтуванні рекомендацій для залізничного
транспорту щодо впровадження політики лібералізації для природно-монопольних секторів.
У контексті перспектив сталого розвитку: обґрунтовано, що умовою забезпечення
сталого розвитку залізничного транспорту є впровадження комбінованої політики
реструктуризації сектору.
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ІІІ - 2. НАУКОВО-ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ІНТЕРЕСАХ ТА НА
ЗАМОВЛЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
На замовлення та в інтересах Адміністрації Президента України, Кабінету Міністврів
України, комітетів Верховної Ради України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної поітики та продовольства України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України, Національного банку України, Київської міської державної адміністрації, Національної академії наук
України, Торгово-промислової палати України й інших організацій Інститут здійснював науково-експертну діяльність.
За програмою 6541030:
1. Експертний висновок на проект Закону України про внесення змін до статті 165 та
166 Податкового кодексу України (реєстр. №8295 від 19.04.2018, у редакції, що подана на друге
читання 21.06.2018) на замовлення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
(лист №135-13/407 від 13.07.2018 р.). Визначено суперечності запропонованих змін із нормами
Податкового кодексу України та практикою зарубіжних країн. Подано пропозиції щодо уточнення редакції п.п. 165.1.14 Податкового кодексу України та акцентовано увагу на необхідності
встановлення обмежень на розміри податкових знижок.
2. Пропозиції щодо державної підтримки наукових досліджень та внесення відповідних
змін до Митного та Податкового кодексів України на замовлення Міністерства освіти і науки
України (лист №135-13/82 від 14.02.2018 р.). За результатами узагальнення міжнародного досвіду державної підтримки наукових досліджень та науково-технічної діяльності суб’єктів господарювання подано пропозиції щодо внесення змін до Податкового та Митного кодексів України
з питань підтримки розвитку наукової та науково-технічної діяльності в Україні.
3. На виконання звернення Міністерства закордонних справ України (лист від
19.10.2018р. №413/14-194/062-2885) та Постійного представництва України при відділенні ООН
та інших міжнародних організаціях в Женеві ( лист від 19.10.2018р. № 4133/413-194/062-1514)
підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали «Подальші кроки України на шляху реалізації
положень Декларації ООН про права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості» (лист від 24.10.2018р. № 135/13-564).
4. За дорученням Міністерства соціальної політики України (лист від 16.07.2018р. №
13716/0/2-18/54) підготовлено науково-аналітичну записку «Залучення самозайнятих селян до
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системи державного соціального страхування як напрям інклюзивного сільського розвитку» з
обґрунтуванням оціночної чисельності осіб, що можуть виявити заінтересованість у страхуванні, розкриттям завдань, які необхідно буде вирішувати при розробці механізму їх залучення до
страхування, а також викладенням досвіду європейських країн щодо розв’язання подібних проблем (лист від 02.10.2018р. № 135-13/530).
5. За дорученням Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку (лист від
14.08.2018р. № 04-21/18-450/172716) підготовлено зауваження та пропозиції до проекту Закону
України «Про стратегію сталого розвитку України до 2030» №9015 від 07.08.2018, в яких обґрунтовано необхідність посилення законодавчих основ переходу України до моделі економічного
зростання, де використання ресурсів спрямовано на задоволення потреб людини при збереженні
навколишнього середовища зараз і для майбутніх поколінь (лист від 22.08.2018р. № 135-13/463).
6. Для Адміністрації Президента України підготовлено обґрунтування та пропозиції
щодо інтеграції України в ініційований ООН процес, щодо захисту прав селян, який відповідає
економічному курсу Президента та Уряду України в частині розвитку фермерства сімейного типу (лист від 29.05.2018 рр. № 135-7/328).
7. На виконання Плану з реалізації завдань і заходів Концепції розвитку Національної
академії наук України на 2014–2023 роки (на виконання Постанови Президії НАН України від
07.05.2014 р. № 107) підготовлено наукову доповідь «Аграрний сектор і політика аграрних перетворень» (лист від 13.06.2018р. № 135-13/359).
8. Підготовлено науково-аналітичну доповідну записку «Організація інформаційноконсультативного забезпечення малих і середніх господарств: зарубіжний досвід та його використання для активізації діяльності вітчизняної дорадчої служби» (№135-13/123 від 19.03.18 р.
надіслано Комітету ВР України з питань аграрної політики та земельних відносин). У листі народного депутата України Івченка В.Є. (вх. № 196-1 від 27.04.2018 р.) зазначено, що матеріали
будуть використані у законотворчій роботі.
9. Підготовлено науково-аналітичну доповідну записку «Посилення позитивних ефектів
від глобальної інтегрованості агропродовольчого сектора України» (лист №135-13/360 від
18.06.18 р.), у якій розкрито основні недоліки низької прозорості ринку, висвітлено переваги та
шляхи підвищення глобальної інтегрованості агропродовольчого сектора України. У листі директора Департаменту стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України (вх. № 382 від 14.09.2018 р.) зазначено, що Департамент розглянув записку
та інформує наступне. У записці висвітлено шляхи можливого вирішення питання підвищення
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інтегрованості національного ринку в світовий економічний простір, проаналізовано існуючі
проблеми сучасного агропродовольчого ринку та тенденції його розвитку, запропоновано низку
заходів, спрямованих на збільшення конкурентоспроможності вітчизняного агропродовольчого
ринку. Матеріали, викладені в записці є актуальними, впровадження наданих пропозицій сприятиме реалізації заходів для підвищення ефективності функціонування аграрного сектору України.
10. Проведено та подано експертний висновок до проекту Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо недопущення відключення від теплопостачання об’єктів соціальної інфраструктури для Комітету з питань науки і освіти ВР України (№ 135-13/49 від
31.01.2018 р.).
11. Підготовлено та передано до Кабміну України та Міністерству енергетики та вугільної промисловості України науково-аналітичну записку «Державне регулювання цін на енергетичне вугілля для виробництва електроенергії та його вплив на економіку України» (№
135-13/126 від 19.03.2018 р.).
12. До Головного підрозділу детективів НАБ України опрацьовані наступні науковоаналітичні записки: «Пропозиції з доопрацювання Методики формування ціни на енергетичне
вугілля виходячи з його калорійності та технологічної цінності» (№ 135-13/244 від 25.04.2018
р.); «Оцінка впливу зміни цін на енергетичне вугілля та тарифів на електроенергію на економіку
України» (№ 135-13/244 від 25.04.18 р); «Пропозиції щодо врахування зауважень, наданих до
проекту «Методики формування ціни на енергетичне вугілля виходячи з його калорійності та
технологічної цінності» (№ 135-13/244 від 25.04.18 р.).
13. Підготолені науково-аналітичні записки «Контент-аналіз інформаційних джерел щодо просування концепції Hyperloop one» (№ 135-13/334 від 31.05.18 р.), напрлено в Директорат
державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового
зв’язку, та щодо економічної обґрунтованості зміни розміру тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху (№ 135-13/352 від 11.06.2018
р.), направлена до Київської міськпромради, Київського регіонального комітету Профспілки
працівників НАН України.
14. За Розпорядженням № 277 від 16.05.2018 Президії НАНУ підготовлено пропозиції та
рекомендації щодо проведення інформаційної кампанії з метою підвищення рівня поінформованості громадян України щодо питань європейської інтеграції у частині освітніх і наукових преференцій (№ 135-13/362 від 18.06. 2018 р.).
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15. Підготовлено й надіслано Президію НАН України пропозиції на тему «Екологічні
аспекти розвитку гідроенергетики в Україні» (№ 135-13/378 від 26.06.2018 р.), а також інформаційно-доповідну записку щодо надання інформації стосовно проекту Hape UA (№ 135-13/390
від 04.07.2018 р.).
16. Головному підрозділу детективів НАБ України зібрана інформаційна щодо отримання додаткових відомостей до Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії (№ 135-17/492 від 17.09.2018 р.).
17. Підготовлено та передано на замовлення Голові нац. Комісії, що здійснює держ. регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг надано інформаційну записку щодо економічного дослідження за темою «Україна на шляху до вільного ринку електроенергії» (№ 1357/603 від 09.11.2018 р.).
18. Направлено до Директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на
транспорті та послуг поштового зв’язку Міністерства інфраструктури матеріал щодо цифрового
розвитку України відповідно до міжнародних практик «Стан та перспективи цифрових трансформацій у транспортному секторі економіки України» (№ 135-13/688 від 13.12.2018 р.).
19. Підготовлені пропозиції до проекту Стратегії розвитку промислового комплексу
України на період до 2025 р. (№ 135-13/251 від 02.05.2018 р.) направлено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, де запропоновано пріоритети та механізми підтримки розвитку промислового комплексу України, зміни, які мають бути внесені до чинної нормативноправової бази для реалізації Стратегії розвитку промислового комплексу до 2025 р.
20. Підготовлені пропозиції до проекту Стратегії розвитку промислового комплексу
України на період до 2025 р. щодо удосконалення використання підходів смарт-спеціалізації у
промисловій політиці України (№ 135-13/269 від 11.05.2018 р.) направлено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, де проаналізовано проект Стратегії розвитку промислового
комплексу України на період до 2025 року з позиції використання потенціалу смартспеціалізації. Визначено ризики невідповідності запропонованих для впровадження механізмів
смарт-спеціалізації в Україні положенням концепції смарт-спеціалізації ЄС. Надано пропозиції з
удосконалення застосування підходів смарт-спеціалізації в промисловій політиці України
21. Надано пропозиції щодо удосконалення процедури опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук до проекту наказу «Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2012 р. №1112» (№ 13513/321 від 24.05.2018 р.)
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22. Надано пропозиції та рекомендації щодо проведення інформаційної кампанії з метою
підвищення рівня поінформованості громадян України щодо питань європейської інтеграції у
частині освітніх і наукових (№ 135-13/362 від 18.06.2018 р.) щодо Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 272-р про затвердження плану заходів на 2018 р. з
реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2020 рр.
23. Підготовлено матеріали щодо стану розвитку людського капіталу в Україні для підготовки Парламентських слухань «Освіта і наука для забезпечення збалансованого розвитку людського капіталу в Україні», направлені Комітету ВР Укркаїни з питань науки і освіти (№ 13513/405 від 12.07.2018 р.). В матеріалах узагальнено науково-аналітичні, статистичні та інформаційні матеріали щодо стану розвитку людського капіталу в Україні, підготовлені за напрямами:
людський потенціал як складова національного багатства, оцінка якості людського потенціалу,
освітньо-кваліфікаційні аспекти розвитку ринку праці, освіта як чинник розвитку людського капіталу.
24. У Експертному висновку щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо удосконалення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті з
метою збільшення вітчизняного експорту» (реєстр. №7155 від 03.10.2017 р.) (вих. № 135-13/18
від 17.01.2018), підготовленому на запит першого заступника Голови Комітету Верховної ради
України з питань науки і освіти О. Співаковського, зазначено, що існуюча практика розрахунків
у багатьох випадках дійсно заважає нормальній зовнішньоекономічній діяльності українських
підприємств, які зв’язані у своїх бізнес-рішеннях жорсткими вимогами щодо коротких строків
повернення до країни валютних надходжень. Обгрунтовано, що вирішення цієї проблеми полягає не у зміні законодавства (що на практиці може значно ускладнити валютне регулювання та
посилити проблеми з нерівновагою платіжного балансу), а в практиці діяльності Нацбанку, який
повинен узгоджувати відповідні дії з урядом та представниками українського підприємництва.
Запропоновано напрями удосконалення існуючого механізму валютного регулювання і валютного контролю, з урахуванням інтересів держави.
25. Висновки та пропозиції щодо Стратегії монетарної політики на середньострокову
перспективу, підготовлені на прохання Голови Ради НБУ Б.Данилишина (вих. № 135-13/29 від
24.01.2018), містять концептуальне бачення Стратегії як системного і фундаментального документа в галузі монетарної політики і прийняття відповідних рішень з боку НБУ.
26. Пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Щодо часткової компенсації процентів за кредитами на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання віт-
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чизняного виробництва» (№ 135-13/124-2 від 19.03.2018), підготовлені на виконання п.2 Протоколу наради від 16.01.2018 р. з питання підтримки розвитку підприємств агропромислового
комплексу під головуванням Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана фахівцями Інституту, які
надають експертну підтримку Національному комітету з промислового розвитку, містять напрями удосконалення фінансово-кредитних механізмів підтримки виробництва сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (через стимулювання попиту).
27. Науково-аналітичні матеріали для слухань у Комітеті з питань фінансової політики і
банківськї діяльності Верховної Ради України щодо проекту Закону України «Про валюту»
(24.04.2018) (вих. № вих. №135-13/202-1 від 12.04.2018), підготовлені на прохання Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської
діяльності М.Довбенка, містять зауваження до проектів Законів України №8152 від 17.03.2018
та №8152-1 від 03.04.2018, а також науково-аналітичну записку «Окремі практичні аспекти проведення лібералізації валютного регулювання в Україні», в якій наведено ключові ризики і застереження щодо прискореного варіанту валютної лібералізації у малій відкритій економіці сировинного типу.
28. Пропозиції щодо удосконалення фінансових механізмів підтримки виробництва дорожньо-будівельної техніки та обладнання вітчизняного виробництва (вих. №135-13/328-1 від
29.05.2018), підготовлені на виконання п.5 Протоколу наради від 27.12.2017 р. з питань механізмів стимулювання у 2018 р. забезпечення підприємств дорожньої галузі та комунального господарства спеціалізованою дорожньою технікою під головуванням Прем’єр-міністра України
В.Б. Гройсмана фахівцями Інституту, які надають експерту підтримку Національному комітету з
промислового розвитку, містять пропоновані зміни і доповнення до проекту Порядку використання коштів державного дорожнього фонду для часткової компенсації вартості дорожньобудівельної техніки та обладнання вітчизняного виробництва та до проекту Постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Положення про перелік дорожньо-будівельної техніки та
обладнання вітчизняного виробництва».
29. Пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості» (вих. №135-13/339-2
від 04.06.2018), підготовлені на виконанння абз. 2 п.5 Протоколу наради від 30.01.2018 р. з питання розвитку інноваційної інфраструктури під головуванням Прем’єр-міністра України В.Б.
Гройсмана фахівцями Інституту, які надають експерту підтримку Національному комітету з
промислового розвитку, містять пропоновані зміни і доповнення до проекту Порядку викорис-
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тання коштів, передбачених у державному бюджеті на державну підтримку технологічних інновацій для розвитку промисловості та до проекту Порядку здійснення фінансово-економічної експертизи промислово-інноваційних проектів, для реалізації яких надаватиметься державна підтримка.
30. Експертний висновок щодо законопроекту «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (реєстр. № 7055-д) (ОКК Президії НАНУ від 03.07.2018 р. № 365) (вих.№13513/414 від 19.07.2018), підготовлений на запит першого заступника Голови Комітету Верховної
ради України з питань науки і освіти О. Співаковського, місить концептуальне викладення вад і
недоліків зазначеного законопроекту та висновок про недоцільність його прийняття.
31. Науково-аналітичні матеріали щодо окремих аспектів функціонування банківської
систем України (вих.№135-13/515 від 25.09.2018), підготовлені на прохання Голови Ради НБУ
Б.Данилишина, містять аналіз ефективності заходів в частині нормативно-правового забезпечення реформування наглядової системи НБУ, оцінку системних ризиків банківського сектора
на перспективу та пропозиції щодо удосконалення кредитно-депозитної діяльності державних
та контрольованих державою банків, та галузевої спрямованості їх кредитних вкладень.
32. Експертний висновок на запит слідчого прокуратури м.Києва №17/1/246-18 від
07.09.2018 р. (вих. №135-13/503 від 20.09.2018) містить обґрунтовані судження та висновки щодо матеріалів кримінального провадження.
За програмою 6541230:
1.Доповідна записка «Сценарні оцінки впливу старіння населення на фінансування охорони здоров’я та стійкість державних фінансів в Україні у середньостроковій та довгостроковій
перспективі» (лист №135-13/598 від 08.11.2018 р.) на замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України (лист № 3031-05/8184-07 від 27.02.2018.р.) та Міністерства соціальної політики України (лист №2791/0/2-18/16 від 13.02.2018 р.). Здійснено аналіз впливу фінансування охорони здоров’я на стійкість державних фінансів з урахуванням зміни віково-залежних
витрат. Визначено ризики стійкості за різними сценаріями макроекономічної динаміки та цільових показників державного боргу.
2.Експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України, щодо сприяння міжнародній електронній торгівлі», реєстр. №7132 від 21.09.2017
р. (№135-13/17 від 17.01.2018 р.) надіслано Президії Національної академії наук України;
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3.Експертний висновок щодо проекту Закону України «Купуй українське, плати
українцям» (рег. №7206). (№ 135-13/86 від 15.02.2018 р.) надіслано Голові Комітету ВР України
з питань промислової політики та підприємництва Галасюку В.В.
4.Пропозиції до Плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки. (№ 135-13/113 від
14.03.2018 р.) надіслано Віце-президенту Національної академії наук України акад. НАН України Пирожкову С.І.
5.Експертна оцінка обсягів споживання підакцизної продукції в Україні за 2016-2019 роки (№ 135-13/245 від 26.04.2018 р.) надіслано Державному секретареві Міністерства фінансів
України Капінусу Є.
6.Експертна оцінка обсягів споживання підакцизної продукції в Україні за 2016-2019 роки (№ 135-13/409 від 13.06.2018 р.) надіслано Державному секретареві Міністерства фінансів
України Капінусу Є.
7.Експертний висновок щодо законопроекту «Про ринки капіталу та організовані товарні
ринки» (реєстр. № 7055-д) (№ 135-13/414 від 19.07.2018 р.) , надіслано ВЕ НАН України акад.
НАН України Лібановій Е.М.
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IV. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗЯХ
ЕКОНОМІКИ
Характеристика робіт за спрямованістю – економіка‚ економічне прогнозування.
За звітний період Інститутом було подано Верховній Раді України‚ Кабінету Міністрів
України‚ Адміністрації Президента України‚ окремим міністерствам, відомствам та установам
близько 180 розробок. На згадані розробки отримано 130 позитивних відзивів від міністерств та
відомств. Перелік надається нижче:
1.Аналітичний матеріал «Інтегральні композитні індикатори розвитку економіки України
у короткостроковому періоді (грудень 2017 року)». Вих. №135-13/2 від 02.01.18 р. – Директору
Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій. Виконавці – Крючкова І.В., чл.-кор. НАН
України Скрипниченко М.І., Швець С.М., Кузнєцова Л.І., Проніна М.П.
2.Аналітичний матеріал щодо розгляду проекту Плану заходів з реалізації Енергетичної
Стратегії України на період до 2035 р. )». Вих. №135-13/9-1 від 12.01.18 р. – заст. Міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Н.А.Бойко; заст.
директора Департаменту стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України В.А.Новику. Виконавець – Дячук О.А.
3.Рекомендації за результатами засідання круглого столу з фахівцями України та зарубіжних країн щодо питань виходу продукції київських підприємств на європейський ринок «Міжнародний досвід державної та регіональної підтримки промислового виробництва: рекомендації
для Києва». )». Вих. №135-13/14 від 15.01.18 р. – Голові Об’єднання профспілок, організацій
профспілок у м. Києві В.П.Мельнику. Виконавці – Єгоров І.Ю., Осташко Т.О., Бойко О.М.
4.Витрати на розробку Концепції та Заходів щодо нарощування експертного потенціалу
промисловими підприємствами м. Києва. Вих. №135-13/15 від 16.01.18 р. – Директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) А.А.Мельничуку. Виконавець – Пустовойт О.В.
5.Експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України, щодо сприяння міжнародній електронній торгівлі». Вих. №135-13/17 від 17.01.18 р.
– Президії НАН України. Виконавці – Лір В.Е., Биконя О.С.
6.Експертний висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті з метою збільшення вітчизняного експорту». Вих. №135-13/18 від 17.01.18 р. – Президія НАН України; Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань науки і освіти О.В.Співаковському. Ви-
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конавці – Шаров О., чл.-кор. НАН України Даниленко А.І., Шелудько Н.М., Гаркавенко В.І.,
Ануфрієва К.
7.Зауваження і пропозиції щодо проекту Стратегії монетарної політики на середньострокову перспективу. Вих. №135-13/29 від 24.01.18 р. – Голові Ради Нацбанку України акад. НАН
України Б.М.Данилишину. Виконавці – Кораблін С.О., Шелудько Н.М., Шаров О., Брус С.І.,
Бублик Е.О., Шаповал Ю.І., Зимовець В.В.
8.Експертиза проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення відключення від теплопостачання об’єктів соціальної інфраструктури. Вих. №13513/49 від 31.01.18 р. – Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань науки і освіти
О.В.Співаковському. Виконавець – Чукаєва І.К.
9.Доповідна записка «Ризики довгострокової платоспроможності держави у контексті забезпечення економічної безпеки України». Вих. №135-13/53 від 01.02.18 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С., Твердохлібова Д.В., Степанова О.В., Булана О.О., Назукова Н.М., Кваша Т.К., Бойченко А.В., Навроцька
О.В.
10. Пропозиції

щодо проектів нормативно-правових актів, передбачених підпунктом

5.3.8 рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 15 листопада 2017
року та матеріали до пояснювальної записки «Покращення соціального статусу науковців та розроблення механізму повернення науковим працівникам сплаченої підвищеної суми ЄСВ». Вих.
№135-13/81 від 14.02.18 р. – Президія НАН України. Виконавці – Балакірєва О.М., Перегудова
Т.І.
11. Пропозиції щодо державної підтримки наукових досліджень та внесення відповідних
змін до Митного та Податкового кодексів України». Вих. №135-13/82 від 14.02.18 р. – Президія
НАН України. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С., Булана О.О. Бойченко А.В., Єгоров
І.Ю., Грига В.Ю.
12. Рецензія на проект Методики формування виробничої собівартості та порядку визначення цін для ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»». Вих. №135-13/84 від 15.02.18
р. – В.о.Генерального директора ПрАТ Аудиторська фірма «Де Візу» В.П.Іващенку. Виконавець – Єршова Г.В.
13. Експертний висновок щодо проекту Закону України «Купуй українське, плати українцям». Вих. №135-13/86 від 15.02.18 р. – Голові Комітету ВР України з питань промислової політики та підприємництва В.В.Галасюку. Виконавець – Гуменюк В.В.
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14. Зауваження і пропозиції щодо «Пропозицій щодо оптимальної моделі розвитку вітчизняної науки». Вих. №135-13/87 від 16.02.18 р. – Заст. Міністра освіти і науки України
М.В.Стрісі. Виконавці – Єгоров І.Ю.
15. Експертна оцінка проекту Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»,
витяги з кооперативного законодавства та навчальних посібників для підготовки кооператорів
ряду країн. Вих. №135-13/90 від 19.02.18 р. – Заст. Міністра аграрної політики та продовольства
України. Виконавці –Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Пасхавер Б.Й., Удова Л.О.. Корсак
Л.М., Купріянова Н.П.
16. Науково-аналітична записка «Шляхи збалансування та можливості розвитку трудового потенціалу». Вих. №135-13/91 від 19.02.18 р. – Президенту Українського союзу промисловців
і підприємців А.К.Кінаху. Виконавці – Близнюк В.В.. Галустян Ю.М., Гук Л.П., Жовнір С.М.,
Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Юрик Я.І., Біліченко С.П.
17. Аналітичні матеріали щодо напрямів оновлення промислової політики (запровадження Індустрії 4.0) та відповідні рекомендації для м. Києва. Вих. №135-13/92 від 20.02.18 р. – Директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) А.А.Мельничуку. Виконавці – Єгоров І.Ю., Грига В.Ю., Рижкова
Ю.О., Черненко С.М.
18. Аналітичний матеріал «Історико-економічне обґрунтування нових засад державної
регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності». Вих. №135-13/101 від 23.02.18 р. –
Заст. Міністра економічного розвитку і торгівлі України М.Є.Нефьодову. Виконавці – Небрат
В.В., Горін Н.О., Супрун Н.А., Дідківська Л.В., Корніяка О.В., Гордіца К.А., Курбет О.П., Бєляєва В.М.
19. Пропозиції до парламентських слухань на тему «Національна інноваційна система:
стан та законодавче забезпечення розвитку». Вих. №135-13/104 від 27.02.18 р. – ВЕ НАН України. Виконавці – Єгоров І.Ю.
20. Соціально-економічне обґрунтування до законопроекту №7400 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів, отриманих у сфері сільського зеленого туризму». Вих. №135-13/110 від 06.03.18 р. – Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні В.П.Васильєву. Виконавці – чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В., Попова О.Л.
21. Науково-аналітична доповідна записка «Продовольче самозабезпечення населення
України». Вих. №135-13/111 від 13.03.18 р. – Департамент продовольства Міністерства аграрної
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політики та продовольства України. Виконавці – Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Пасхавер
Б.Й., Прокопенко К.О., Удова Л.О., Грецька Н.А., Корсак Л.М., Купріянова Н.П.
22. Пропозиції до Плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 рр. Вих. №135-13/113 від 14.03.18
р. – Віце-президенту НАН України акад. НАН України С.І.Пирожкову. Виконавець – Лір В.Е.
23. Науково-аналітична записка «Індустріальні парки України як складова транскордонного співробітництва». Вих. №135-13/115 від 16.03.18 р. – Голові Комітету ВР України з питань
промислової політики та підприємництва В.В.Галасюку. Виконавці – Єгоров І.Ю., Бойко О.М.,
Козловський І.В., Груздова Т.В., Онуфрієвич З.Д.
24. Науково-аналітична доповідна записка «Організація інформаційно-консультативного
забезпечення малих і середніх господарств: зарубіжний досвід та його використання для активізації діяльності вітчизняної дорадчої служби». Вих. №135-13/123 від 19.03.18 р. – Заст. Голови
Комітету ВР України з питань аграрної політики та земельних відносин В.Є.Івченку. Виконавці
– Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Пасхавер Б.Й., Прокопенко К.О., Удова Л.О., Корсак Л.М.,
Купріянова Н.П.
25. Пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів Укркїни «Щодо часткової компенсації процентів за кредитами на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва». Вих. №135-13/124-2 від 19.03.18 р. – Заст. Голови Нацкомітету з промислового розвитку – вик. директору, народному депутату України А.М.Гіршфельду. Виконавці – Шелудько Н.М., Зимовець В.В.
26. Науково-аналітична записка «Державне регулювання цін на енергетичне вугілля для
виробництва електроенергії та його вплив на економіку України». Вих. №135-13/126 від
19.03.18 р. – Прем’єр-міністру України В.Б.Гройсману. Виконавці – Ляшенко О.Ф., Чукаєва
І.К., Кудрицька Н.В., Піріашвілі О.Б., Овчиннікова В.П.
27. Науково-аналітична записка «Напрями розвитку металургійної галузі України». Вих.
№135-13/131 від 21.03.18 р. – Голові Комітету ВР України з питань промислової політики та підприємництва В.В.Галасюку. Виконавці – Осташко Т.О., Венгер В.В., Лір В.Е., Пустовойт О.В.,
Гуменюк В.В., Олефір В.К., Биконя О.С., Білик Л.І., Ханіньова Т.І.
28. Науково-аналітична записка «Поділ виробників сільськогосподарської продукції за
розмірами господарювання: зарубіжний досвід як орієнтир для України». Вих. №135-13/133 від
22.03.18 р. – Комітет ВР України з питань аграрної політики та земельних відносин. Виконавці –
чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В., Попова О.Л., Киризюк С.В., Риковська О.В.,
Яровий В.Д., Михайленко О.В., Бетлій М.Г., Фраєр О.В., Федорова К.О., Косинська З.В.
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29. Науково-аналітичні матеріали до законопроекту «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо податку на виведений капітал». Вих. №135-13/134 від 22.03.18 р. – Голові
Комітету по державно-приватному партнерству при Торгово-промисловій палаті України
В.С.Мітрохіну. Виконавці –Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М., Шовкун І.А, Шелудько Е.І., Гахович Н.Г., Завгородня М.Ю., Зарудна О.С.
30. Науково-аналітична записка «Реформування вітчизняного ринку природного газу в
умовах формування єдиного європейського енергетичного простору». Вих. №135-13/138 від
22.03.18 р. – Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Виконавці –

Подолець Р.З., Дячук О.А., Трипольська Г.С., Серебрянська Д.М., Юхимець Р.С., Козюбра В.І.
31. Аналітична доповідна записка «Сучасні особливості взаємозв’язків економіки та
грошово-фінансової сфери: вплив на Україну». Вих. №135-13/139 від 23.03.18 р. – Перш. заст.
Голови Комітету ВР України з питань фінансової політики і банківської діяльності
М.В.Довбенку. Виконавці – акад. НАН України Білорус О.Г., Яременко О.Л., Артьомова Т.І.,
Бандура О.В., Кричевська Т.О., Бурлай Т.В., Данилова К.І., Прозоров Ю.В., Чернишенко О.В,
Проніна О.В., Тімченко О.М., Яненкова І.Г., Січкаренко К.О.
32. Науково-аналітична доповідна записка «Компаративний аналіз функціонування фіскальних інститутів ЄС з фіскальними інститутами України». Вих. №135-13/140 від 23.03.18 р. –
Комітет ВР України з питань бюджету. Виконавці – Панфілова Т.О., Борзенко О.О., Редзюк
Є.В., Шпенюк О.Є., Єрмолаєва І.В.
33. Науково-аналітична доповідна записка «Особливості українського ринку праці в контексті збереження та розвитку трудового потенціалу». Вих. №135-13/141 від 23.03.18 р. – Президенту Конфедерації роботодавців України О.Б.Шевчуку. Виконавці –Балакірєва О.М., Тітар
І.О,, Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Близнюк В.В., Гук Л.П., Юрик Я.І., Жовнір С.М., Перегудова
Т.В., Галустян Ю.М., Лавриненко Л.М., Біліченко С.П,, Чернецька Л.В.
34. Аналітичний матеріал «Прогноз розвитку цінових процесів в Україні у 2018 році».
Вих. №135-13/146 від 27.03.18 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій.
Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., Кузнєцова Л.І., чл.-кор. НАН України Кораблін
С.О., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Крючкова І.В., Радзівілл В.Ю., Білоцерківець
О.Г., Кошманова Н.В., Малашенко Т.О., Проніна М.П.
35. Аналітичні матеріали «Припущення та ризики макроекономічного прогнозу на 2018,
2019, 2020, 2021 роки», «Прогноз макроекономічних показників на 2018, 2019, 2020, 2021 роки».
Вих. №135-13/152 від 27.03.18 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроеко-
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номічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій.
Виконавці – чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Крючкова І.В., Жаліло Я.А., Близнюк
В.В., Шумська С.С., Кузнєцова Л.І., Лебеда Т.Б., Швець С.М., Яценко Г.Ю., Білоцерківець О.Г.,
Проніна М.П., Іллюша С.Н.
36. Науково-аналітична доповідна записка «Оцінка рівня поінформованості населення
щодо макроекономічних показників». Вих. №135-13/154 від 27.03.18 р. – Адміністрація Президента України; Національний банк України; Комітет ВР України з питань бюджету; Комітет ВР
України з питань економічної політики, Комітет ВР України з питань національної безпеки і
оборони, Комітет ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; Секретаріат Кабінету Міністрів України; Міністерство інформаційної політики України;
Міністерство соціальної політики України; Державна служба статистики України. Виконавці –
Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Локтєва І.І., Тітар І.О.
37. Відповідь на інформаційний запит від 02.04.18 р. №7 щодо економічної оцінки вартості витрат, пов’язаних з прийняттям наказу МОЗ України «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест». Вих. №135-13/180 від 05.04.18 р. – Голові Координаційної ради Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86» Г.М.ГолубовськійОнісімовій. Виконавець – Венгер В.В.
38. Науково-аналітична записка «Кадрове забезпечення легкої промисловості». Вих.
№135-13/186 від 06.04.18 р. – Президенту-Голові правління Асоціації «Укрлегпром» Т.Л.Ізовіт.
Виконавці – Дейнеко Л.В., Шелудько Е.І., Завгородня М.Ю., Гахович Н.Г., Кушніренко О.М.,
Зарудна О.С.
39. Щодо висвітлень відповідей і коментарів НАН України на питання щодо діяльності
Академії і організації науки в Україні. Вих. №135-13/188 від 06.04.18 р. – ВЕ НАН України. Виконавці – Єгоров І.Ю., Черненко С.М.
40. Аналітичний матеріал «Інтегральні композитні індикатори розвитку економіки України у короткостроковому періоді (березень 2018 року)». Вих. №135-13/190 від 10.04.18 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій. Виконавці – Крючкова І.В., Швець
С.М., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Кузнєцова Л.І., Білоцерківець О.Г., Проніна
М.П.
41. Пропозиції щодо тексту Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 р. Вих. №135-13/192 від 11.04.18 р. – Директору Департаменту промислової полі-
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тики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України О.О.Черниху. Виконавці – Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М., Шелудько Е.І., Гахович Н.Г., Завгородня М.Ю.
42. Науково-аналітичні матеріали для слухань у Комітеті з питань фінансової політики і
банківської діяльності щодо проекту Закону України «Про валюту». Вих. №135-13/202-1 від
12.04.18 р. – Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань фінансової політики і банківської
діяльності. Виконавці – Шелудько Н.М., Шаповал Ю.І., Зимовець В.В., Гаркавенко В.І.
43. Пропозиції для підготовки нової редакції Положення про вибори дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України. Вих. №135-13/226 від
23.04.18 р. – Академіку-секретарю ВЕ НАН України акад.. НАН України Е.М.Лібановій. Виконавці – чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., Єгоров І.Ю., чл.-кор. НАН України Сіденко В.Р.,
чл.-кор. НАН України Гриценко А.А.
44. Експертна оцінка обсягів споживання підакцизної продукції в Україні за 2016-2019
роки. Вих. №135-13/245 від 25.04.18 р. – Державному секретареві Міністерства фінансів України Є.В.Капінусу. Виконавці – Осташко Т.О., Олефір В.К.
45. Пропозиції для опрацювання проекту «Стратегії розвитку промислового комплексу
України на період до 2025 року». Вих. №135-13/251 від 02.05.18 р. – Департамент промислової
політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Голові Комітету ВР України з
питань промислової політики та підприємництва В.В.Галасюку.

Виконавці – Кіндзерський

Ю.В., Бобух І.М., Снігова О.Ю., Щегель С.М., Фащевська О.М., Герасімова О.А., Романовська
Н.І., Лопатенко Д.Б., Москвіна О.Д.
46. Пропозиції щодо тексту Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року. Вих. №135-13/255 від 03.05.18 р. – Перш. віце-президенту, генеральному секретарю Торгово-промислової палати України М.І.Непрану. Виконавці – Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М., Гахович Н.Г., Шелудько Е.І., Зарудна О.С.
47. Пропозиції до комплексу заходів по підтримці вітчизняного товаровиробника (до
проекту Київської міської цільової програми розвитку промисловості на 2019-2020 роки). Вих.
№135-13/258 від 03.05.18 р. – Директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
А.А.Мельничуку. Виконавці – Лір В.Е., Гуменюк В.В.
48. Роз’яснення щодо питань суспільного відтворення, національного багатства та участі
громадян в управлінні народним господарством, висловлених у зверненні гр.. Кузьменюк І.О. на
Урядову гарячу лінію 30.03.18 р. Вих. №135-13/264 від 08.05.18 р. – Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України; НАН України. Виконавці – Бобух І.М. .Кіндзерський Ю.В., Фащев-
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ська О.М., Снігова О.Ю., Щегель С.М., Романовська Н.І., Герасімова О.А., Лопатенко Д.Б., Москвіна О.Д.
49. Доповідна записка «Напрями вдосконалення законодавства України щодо стимулювання інноваційної діяльності». Вих. №135-13/268 від 11.05.18 р. – Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України; Директору Департаменту залучення інвестицій А.В.Демчуку; Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Н.І.Горшковій.
Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С., Мних М.В., Булана О.О., Степанова О.В., Твердохлібова Д.В., Назукова Н.М., Навроцька О.В., Бойченко А.В.
50. Пропозиції до проекту Стратегії розвитку промислового комплексу України на період
до 2025 року щодо удосконалення використання підходів старт-спеціалізації у промисловій політиці України. Вих. №135-13/269 від 11.05.18 р. – Перш. заст. Міністра економічного розвитку і
торгівлі України М.Є Нефьодову. Виконавці – Снігова О.Ю.
51. Аналітична записка «Валютна лібералізація: доцільність та своєчасність». Вих. №13513/273 від 15.05.18 р. – В.о.Голови Комітету ВР України з питань фінансової політики і банківської діяльності М.В.Довбенку. Виконавці – Гаркавенко В.І., Зимовець В.В., Єршова Г.В., Федоренко А.В., Бабенко О.В., Пахомова Н.Ф.
52. Пропозиції до проекту Закону України «Про міські агломерації». Вих. №135-13/274
від 15.05.18 р. – Голові Комітету ВР України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування С.В.Власенку. Виконавці – Снігова О.Ю.
53. Науково-аналітична записка «Мінімальна заробітна плата як інститут гідної оплати
праці». Вих. №135-13/275 від 15.05.18 р. – Перш. заст. голови Комітету ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення С.М.Капліну. Виконавці – Близнюк
В.В., Галустян Ю.М., Гук Л.П., Жовнір С.М., Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Юрик Я.І., Біліченко С.П.
54. Пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України – «Питання атестації
наукових працівників». Вих. №135-13/280 від 15.05.18 р. – ВЕ НАН України. Виконавці – Єгоров І.Ю.
55. Зауваження та пропозиції щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо діяльності наукових парків. Вих. №135-13/283 від 16.05.18 р.
– Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань науки і освіти О.В.Співаковському; ВЕ
НАН України. Виконавці – Єгоров І.Ю., Бойко О.М.
56. Пропозиції до розділу «Залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій у промисловість» проекту Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 р. Вих.
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№135-13/302 від 21.05.18 р. – Перш. віце-президенту Торгово-промислової палати України
М.І.Непрану. Виконавці – Дейнеко Л.В., Шовкун І.А., Кушніренко О.М., Гахович Н.Г., Зимовець В.В., Гаркавенко В.І., Єршова Г.В., Бабенко О.В., Пахомова Н.Ф.
57. Проект рекомендацій

парламентських слухань на тему «Національна інноваційна

система: стан та законодавче забезпечення розвитку». Вих. №135-13/304 від 22.05.18 р. – ВЕ
НАН України. Виконавці – Єгоров І.Ю., Черненко С.М.
58. Аналітичний матеріал «Зміна тарифів на житлово-комунальні послуги і послуги з постачання електроенергії і природного газу та їх вплив на динаміку макропоказників в Україні».
Вих. №135-13/309 від 24.05.18 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій.
Виконавці – Лебеда Т.Б., чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., Шумська С.С., Радзівілл В.Ю.,
Малашенко Т.О., Кошманова Н.М., Проніна М.П.
59. Пропозиції до проекту наказу «Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і
науки України від 17.10.12 р. №1112». Вих. №135-13/321 від 24.05.18 р. – МОН України; ВЕ
НАН України. Виконавці – чл.-кор. НАН України Гриценко А.А., Прокопа І.В., Романовська
Н.І.
60. Пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів Укркїни «Деякі питання державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості». Вих. №135-13/328-1 від
29.05.18 р. – Заст. Голови Нацкомітету з промислового розвитку – вик. директору, народному
депутату України А.М.Гіршфельду. Виконавці – Шелудько Н.М., Зимовець В.В.
61. Інформаційно-аналітична записка «Реалізація заходів з енергоефективності (на прикладі «теплих кредитів»): податковий аспект». Вих. №135-13/333 від 31.05.18 р. – Голові Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України С.Д.Савчуку. Виконавці –
Подолець Р.З., Дячук О.А., Серебренніков Б.С., Трипольська Г.С., Письменна У.Є., Серебрянська Д.М., Юхимець Р.С., Саприкіна Т.А.,Ю Козюбра В.І.
62. Науково-аналітична доповідна записка «Контент-аналіз інформаційних джерел щодо
просування концепції Hyperloop one». Вих. №135-13/334 від 31.05.18 р. – Генеральному директору Директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг
поштового зв’язку О.С.Озерану. Виконавці – Никифорук О.І., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю.,
Федяй Н.О., Павленко О.М.
63. Пропозиції до Київської міської цільової програми сприяння розвитку промисловості
на 201ё9-2022 рр. Вих. №135-13/335 від 31.05.18 р. – Директору Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав-

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

87

ної адміністрації) А.А.Мельничуку. Виконавці – Бойко О.М., Осташко Т.О., Лір В.Е., Гуменюк
В.В., Биконя О.С., Білик Л.І.
64. Пропозиції (зміни та доповнення) до проекту Порядку використання коштів державного дорожнього фонду для часткової компенсації вартості дорожньо-будівельної техніки та обладнання вітчизняного виробництва; пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про перелік дорожньо-будівельної техніки та обладнання
вітчизняного виробництва». Вих. №135-13/339-2 від 04.06.18 р. – Заст. Голови Нацкомітету з
промислового розвитку – вик. директору, народному депутату України А.М.Гіршфельду. Виконавці – Шелудько Н.М., Зимовець В.В.
65. Пропозиції до проекту Рекомендацій парламентських слухань на тему «Реалізація в
Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату». Вих. №13513/349 від 07.06.18 р. – Віце-президенту НАН України акад. НАН України А.Г.Загородньому.
Виконавці – Подолець Р.З., Дячук О.А., Серебренніков Б.С., Трипольська Г.С., Письменна У.Є.,
Серебрянська Д.М., Юхимець Р.С., Саприкіна Т.А.,Ю Козюбра В.І.
66. Зауваження та пропозиції стосовно обґрунтованості зміни розміру тарифів на проїзд у
міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі. Вих. №135-13/350 від
07.06.18 р. – голові Київської міськпромради В.П.Мельнику; №135/13-352 від 11.06.18 р. – Голові Київського регіонального комітету Профспілки працівників НАН України В.М.Столярову.
Виконавці – Никифорук О.І., Чукаєва І.К., Ляшенко О.Ф., Кудрицька Н.В., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О., Павленко О.М., Овчиннікова В.П.
67. Пропозиції щодо пріоритетних напрямів регулювання електронної комерції міжнародної торгівлі в рамках СОТ. Вих. №135-13/355 від 13.06.18 р. – Директору Департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ В.А.Цимбалу.

Виконавці – чл.-кор. НАН України

А.А.Гриценко, Івасько І.М., Данніков О.В.
68. Рецензія на статтю Г.М.Забавіна «Экономическая теория согласованного обмена».
Вих. №135-13/356 від 13.06.18 р. – Президія НАН України. Виконавець – Т.І.Артьомова
69. Науково-аналітична записка «Актуальні питання удосконалення державної міграційної політики в умовах глобалізації та євроінтеграції України». Вих. №135-13/357 від 14.06.18 р.
– Перш. заст. голови Комітету ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення С.М.Капліну. Виконавці – Близнюк В.В., Жовнір С.М., Біліченко С.П., Галустян Ю.М., Гук Л.М., Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Юрик Я.І.
70. Наукова доповідь «Аграрний сектор і політика аграрних перетворень». Вих. №13513/359 від 15.06.18 р. – ВЕ НАН України акад. НАН України Е.М.Лібановій. Виконавці –чл.-
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кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В., Попова О.Л., Киризюк С.В., Риковська О.В.,
Яровий В.Д., Михайленко О.В., Фраєр О.В., Бетлій М.Г., Маліченко О.І., Федорова К.О., Косинська З.В., Шубравська О.В., Пасхавер Б.Й., Молдаван Л.В., Прокопенко К.О., Удова Л.О., Грецька Н.А., Корсак Л.М., Купріянова Н.П.
71. Науково-аналітична доповідна записка «Посилення позитивних ефектів від глобальної інтегрованості агропродовольчого сектора України». Вих. №135-13/360 від 18.06.18 р. – Міністерство аграрної політики та продовольства України. Виконавець – Мартишев П.А.
72. Пропозиції та рекомендації щодо проведення інформаційної кампанії з метою підвищення рівня поінформованості громадян України щодо питань європейської інтеграції у частині
освітніх і наукових преференцій. Вих. №135-13/362 від 18.06.18 р. – Президія НАН України.
Виконавці – Брус С.І., Бублик Є.О., Ануфрієва К.В., Шаповал Ю.І., Разінькова А.І., Шелудько
Е.І., Кушніренко О., Дейнеко Л.В., Никифорук О.І., Кудрицька Н.В., Піріашвілі О.Б., Щегель
С.М.
73. Науково-аналітична записка «Імперативи гідної оплати праці та соціально-трудової
інклюзії». Вих. №135-13/364 від 203.06.18 р. – Т.в.о. заст. секретаря Національної ради
В.І.Бодровій. Виконавець – Близнюк В.В.
74. Інформаційно-аналітичний матеріал щодо економічної діяльності підприємств з виробництва одягу. Вих. №135-13/365 від 20.06.18 р. – Т.в.о. директора Департаменту Європейського Союзу та НАТО Міністерства закордонних справ України С.В.Саєнко. Виконавці – Дейнеко Л.В., Завгородня М.Ю., Гахович Н.Г., Зарудна О.С., Кушніренко О.М.
75. Доповідна записка «Гармонізація вітчизняного законодавства щодо оподаткування
алкогольних напоїв і тютюнових виробів з вимогами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС:
підсумки, проблеми, перспективи». Вих. №135-13/366 від 20.06.18 р. – Генеральному директору
Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету
Міністрів України О.В. Стефанішиній; Департамент податкової політики Міністерства фінансів
України. Виконавці – Осташко Т.О., Венгер В.В., Лір В.Е., Пустовойт О.В., Гуменюк В.В., Олефір В.К., Биконя О.С., Білик Л.І., Ханіньова Т.І.
76. Аналітичний матеріал «Тенденції та перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні як механізму забезпечення інклюзивної зайнятості». Вих. №135-13/368 від 20.06.18
р. – Генеральному директору Директорату розвитку ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України О.Л.Савенку. Виконавці – Небрат В.В., Супрун Н.А., Горін Н.О., Кудласевич О.М., Дідківська Л.В., Корніяка О.В., Гордіца К.А., Курбет О.П., Бєляєва В.М.
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77. Науково-аналітична доповідна записка «Готовність до нагромадження людського капіталу шляхом навчання впродовж життя». Вих. №135-13/370 від 25.06.18 р. – Міністерство
освіти і науки України; Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України. Виконавці – Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін
Р.Я., Локтєва І.І., Тітар І.О., Романовська Л.С.
78. Науково-аналітична доповідна записка «Неформальна зайнятість, трудова дискримінація та суб’єктивність людського капіталу». Вих. №135-13/371 від 25.06.18 р. – Перш. Заст.
Міністра соціальної політики України О.П.Крентовській; Голові Комітету ВР України з питань
соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Л.Л.Денісовій; Генеральному директору Директорату норм та стандартів гідної праці Ю.В.Кузовому; В.о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) В.С.Ярошенку . Виконавці – Балакірєва О.М., Дмитрук
Д.А., Левін Р.Я., Локтєва І.І., Тітар І.О., Романовська Л.С.
79. Інформаційно-аналітична записка «Щодо підходів з визначення цілей інтегрованого
національного плану з енергетики та клімату України на період 2021-2030 рр.». Вих. №13513/373 від 25.06.18 р. – Заст. Міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції М.С.Кузьо. Виконавці – Подолець Р.З., Дячук О.А., Трипольська Г.С., Серебрянська Д.М., Юхимець Р.С., Саприкіна Т.А. Козюбра В.І.
80. Аналітична доповідна записка «Адаптивний потенціал економіки України як складова економічного суверенітету». Вих. №135-13/374 від 25.06.18 р. – Директору Департаменту
економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України Н.І.Горшковій. Виконавці – акад. НАН України Білорус О.Г., Яременко О.Л.,
Артьомова Т.І., Бандура О.В., Кричевська Т.О., Бурлай Т.В., Прозоров Ю.В., Чернишенко О.В.,
Тімченко О.М., Яненкова І.Г., Січкаренко К.О., Дубас Ю.В.
81. Аналітичний матеріал «Фактори економічного зростання в 2016-2018 рр.». Вих.
№135-13/375 від 25.06.18 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій. Виконавці – акад.. НАН України Геєць В.М., Крючкова І.В., Скрипниченко М.І., Шумська С.С.,
Швець С.М., Кузнєцова Л.І., Проніна М.П.
82. Науково-аналітичну доповідна записка «Європейський досвід медичного страхування
для України». Вих. №135-13/376 від 25.06.18 р. – Голові Комітету ВР України з питань охорони
здоров’я О.В.Богомолець. Виконавці – Борзенко О.О., Панфілова Т.О., Редзюк Є.В., Шпенюк
О.Є., Єрмолаєва І.В.
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83. Пропозиції до рішення Верховної Ради України від 23.05.18 р. №73/21 про рекомендації круглого столу «Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні». Вих. №13513/378 від 25.06.18 р. – Виконавці – Подолець Р.З., Серебренніков Б.С., Трипольська Г.С., Чукаєва І.К., Ляшенко О.Ф., Загній О.Г.
84. Пропозиції щодо змін та доповнень до чинного Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». Вих. №135-13/383 від 02.07.18 р. – Заст. Міністра аграрної політики та
продовольства України В.В.Шереметі. Виконавці – Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Пасхавер
Б.Й., Прокопенко К.О., Удова Л.О. .Корсак Л.М, Купріянова Н.П.
85. Науково-інформаційна доповідна записка «Розбудова та розвиток Національної мережі оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією». Вих. №135-13/384 від 02.07.18 р. –
Директору Департаменту стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та
продовольства України А.А.Кінщаку. Виконавці – Шубравська О.В., Пасхавер Б.Й., Молдаван
Л.В., Удова Л.О., Прокопенко К.О., Грецька Н.А., Купріянова Н.П.. Корсак Л.М.
86. Інформаційно-доповідна записка у форматі «інтерв’ю» щодо надання інформації стосовно проекту Нуре UA. Вих. №135-13/390 від 04.07.18 р. – Віце-президенту НАН України
А.Г.Наумовцю. Виконавці – Никифорук О.І., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О.
87. Пропозиції щодо проекту Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 р. Вих. №135-13/391 від 04.07.18 р. – Заст. директора Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва КМДА А.О.Багану. Виконавці – Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М.,
Шелудько Е.І., Гахович Н.Г., Завгородня М.Ю.
88. Науково-аналітична записка «Щодо актуальних проблем співробітництва України та
ЄС у сфері електроенергетики та транспортування енергії». Вих. №135-13/395 від 05.07.18 р. –
Підкомітету з питань електроенергетики та транспортування енергії Комітету ВР України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки народному депутату І.В.Кононенку. Виконавці – Лір В.Е., Биконя О.С., Ханіньова Т.І.
89. Інформаційно-аналітична записка «Енерго-економічна оцінка та шляхи реалізації міжнародних кліматичних зобов’язань України». Вих. №135-13/398 від 09.07.18 р. – Перш. заст.
голови Комітету ВР України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи А.Б.Дивіру. Виконавці – Подолець Р.З., Дячук О.А., Трипольська Г.С., Серебрянська Д.М., Юхимець Р.С., Саприкіна Т.А.. Козюбра В.І.
90. Пропозиції до проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо уточнення ставки податку на доходи фізичних осіб для суб’єктів наукової і науково-
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технічної діяльності). Вих. №135-13/400 від 10.07.18 р. – Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань науки і освіти О.В.Співаковському. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С.
91. Науково-аналітичні, статистичні та інформаційні матеріали щодо стану розвитку
людського капіталу в Україні. Вих. №135-13/405 від 12.07.18 р. – Керівнику секретаріату Комітету ВР України з питань науки і освіти Б.Г.Чижевському. Виконавці – Бобух І.М., Герасимова
О.А., Близнюк В.В., Юрик Я.І., Галустян Ю.М., Жовнір С.М., Перегудова Т.В., Лавриненко
Л.М., Гук Л.М., Біліченко С.П., Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Тітар І.О., Локтєва
І.І., Романовська Л.С.
92. Науково-аналітична записка «Формування Переліку наукових фахових видань України». Вих. №135-13/406 від 13.07.18 р. – Заст. Міністра освіти і науки України М.В.Стрісі. Виконавці – чл.-кор. НАН України Гриценко А.А.. Яненкова І.Я., Яременко О.Л., Чернишенко О.В.
93. Експертний висновок на проект Закону України про внесення змін до статті 165 та
166 Податкового кодексу України. Вих. №135-13/407 від 13.07.18 р. – Президія НАН України.
Виконавці –Луніна І.О.. Білоусова О.С., Булана О.О. Бойченко А.В.
94. Експертна оцінка обсягів споживання підакцизної продукції в Україні за 2016-2019
рр. Вих. №135-13/409 від 13.07.18 р. – Державному секретареві Міністерства фінансів України
Є.В.Капінусу. Виконавці – Олефір В.К.
95. Матеріали до державної стратегії розвитку науки «Стратегія розвитку наукової та науково-технічної діяльності». Вих. №135-13/412 від 16.07.18 р. – Президії НАН України. Виконавці – Єгоров І.Ю., Черненко С.М.
96. Інформація щодо виконання проекту «Black Sea Horizon Enhanced bi-regional STI cooperation between the EU and the Black Sea Region». Вих. №135-13/413 від 16.07.18 р. – Рахункова палата України В.І.Невідомому. Виконавці – Єгоров І.Ю., Олефір В.К.
97. Експертний висновок щодо законопроект «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Вих. №135-13/414 від 19.07.18 р. –

ВЕ НАН України акад. НАН України

Е.М.Лібановій. Виконавці – чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., Зимовець В.В., Гаркавенко
В.І., Єршова Г.В., Бабенко О.В., Шелудько Н.М., Брус С.І., Бублик Є.О., Шкляр А.І., Зубик С.П.,
Ануфрієва К.В., Шаповал Ю., Осташко Т.О, Пустовойт О.В., Гуменюк В.В.
98. Аналітичний матеріал «Орієнтовані основні прогнозні макропоказники на 2022-2030
рр. (липень 2018 р.)». Вих. №135-13/418 від 23.07.18 р. – Заст. Міністра економічного розвитку і
торгівлі України М.І.Тітарчуку. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І.. чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., Лебеда Т.Б., Радзівілл В.Ю., Білоцерківець О.Г., Проніна М.П. Кошманова Н.В.
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99. Аналітичний матеріал «Інтегральні композитні індикатори розвитку економіки України у короткостроковому періоді (липень 2018 р.)». Вих. №135-13/424 від 26.07.18 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій. Виконавці – Крючкова І.В.. Швець
С.М., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Жаліло Я.А., Кузнєцова Л.І., Білоцерківець
О.Г., Малашенко Т.О., Проніна М.П.
100.

Коментарі щодо проекту Постанови ВР України про звернення до Кабінету Мінс-

трів України щодо створення Міністерства промисловості та інновацій України. Вих. №13513/441 від 06.08.18 р. – Президія НАН України акад.. НАН України А.Г.Наумовцю. Виконавці –
Єгоров І.Ю., Грига В.Ю., Черненко С.М., Рижкова Ю.О.
101.

Аналітичний матеріал «Оцінка доплати родиною (з 3-х осіб при споживанні 200

кВт*г/міс) різниці між «зеленим» тарифом та оптовою ринковою ціною, сплаченою у 2017 р.
Вих. №135-13/443 від 07.08.18 р. – Президія НАН України акад.. НАН України А.Г.Наумовцю.
Виконавці – Подолець Р.З.. Трипольська Г.С., Серебрянська Д.М., Юхимець Р.С.
102.

Заповнені статистичні форми стосовно працівників ДУ «Інститут економіки та

прогнозування НАН України», дослідження яких пов’язані зі структурно-інституційним аналізом енергетичних ринків та економіко-математичним моделюванням енергетики України. Вих.
№135-13/444 від 08.08.18 р. – ВЕ НАН України. Виконавці – Подолець Р.З., Дячук О.А., Саприкіна Т.А., Козюбра В.І.
103.

Науково-аналітична записка «Щодо об’єднання планово-економічних і бухгалтер-

ських підрозділів у наукових установах НАН України». Вих. №135-13/452 від 14.08.18 р. – Начальнику

Відділу

фінансово-економічного

забезпечення

діяльності

НАН

України

Л.С.Литвишко. Виконавці –Монастирська І.В.
104.

Науково-аналітичний матеріал «Взаємодія грошово-кредитної і макропруденцій-

ної політики: теоретичний аспект та практична реалізація в Україні». Вих. №135-13/454 від
16.08.18 р. –

Директору Департаменту фінансової стабільності Нацбанку України

В.В.Ваврищуку. Виконавці – Борзенко О.О., Панфілова Т.О. .Редзюк Є.В., Шпенюк О.Є., Єрмолаєва І.В.
105.

Аналітична записка «Щодо процедур відбору інвестиційних проектів, для реаліза-

ції яких надається державна підтримка, та оцінки їх ефективності». Вих. №135-13/458 від
20.08.18 р. –

Заст. голови Національного комітету з промислового розвитку України

А.М.Гіршфельду; Перш. віце-прем’єр-міністру України, Міністру економічного розвитку і тор-
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гівлі України С.І.Кубіву. Виконавці – Керімов П.О,. Зимовець В.В., Єршова Г.В., Гаркавенко
В.І., Бабенко О.В., Пахомова Н.Ф.
106.

Експертний висновок до проекту Закону про внесення змін до деяких законодав-

чих актів України щодо державного регулювання інноваційної діяльності. Вих. №135-13/459 від
20.08.18 р. – Президія НАН України. Виконавці – Єгоров І.Ю.
107.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про стратегію сталого роз-

витку України до 2030 р.». Вих. №135-13/463 від 22.08.18 р. – Голові Комітету ВР України з питань інформатизації та зв’язку О.І.Данченко. Виконавці – чл.-кор. НАН України Бородіна О.М.,
Киризюк С.В., Попова О.Л., Фраєр О.В.. Яровий В.Д.
108.

Зауваження щодо Пропозицій стосовно розроблення Основних засад грошово-

кредитної політики на 2019 р. та середньострокову перспективу. Вих. №135-13/466 від 27.08.18
р. – Голові Ради Нацбанку України Б.М.Данилишину. Виконавці – чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І.
109.

Аналітичні матеріали «Припущення та ризики макроекономічного прогнозу на

2018, 2019, 2020, 2021 рр.», «Прогноз макроекономічних показників на 2018, 2019, 2020, 2021
рр.». Вих. №135-13/481 від 05.09.18 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Н.І.Горшковій. Виконавці – акад.. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., чл.-кор. НАН України Кораблін С.О,. Крючкова І.В., Жаліло Я.А., Шумська С.С., Лебеда Т.Б., Кузнєцова Л.І,, Швець С.М., Радзівілл В.Ю., Білоцерківець О.Г., Малашенко Т.О.,
Кошманова Н.В., Проніна М.П.
110.

Доповідна записка «Податкові пільги у контексті європейського законодавства

про державну допомогу та економічної безпеки України». Вих. №135-13/489 від 17.09.18 р. –
Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова
О.С., Булана О.О. Степанова О.В., Твердохлібова Д.В., Назукова Н.М., Навроцька О.В., Бойченко А.В.
111.

Науково-аналітична записка «Сучасні тенденції землеволодіння і землекористу-

вання в країнах ЄС». Вих. №135-13/491 від 17.09.18 р. – Міністерство аграрної політики та продовольства України. Виконавці – чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В., Попова
О.Л., Киризюк С.В., Риковська О.В., Яровий В.Д., Михайленко О.В., Бетлій М.Г,, Фраєр О.В.,
Федорова К.О., Косинська З.В., Маліченко О.І.
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Аналітичні матеріали «Макропрогноз розвитку економіки України у 2018-2021

рр.», «Інтегральні композитні індикатори розвитку економіки України у короткостроковому періоді», «Неофіційний переклад EU4Energy Governance «Заключний проект з розрахунку національної цілі з енергоефективності до 2020 р. (включаючи перспективу до 2030 р.)», Звіт за результатами моделювання базового та альтернативних сценаріїв розвитку енергетичного сектору
«Перехід України на відновлювальні енергетику до 2050 р.» Вих. №135-13/493 від 17.09.18 р. –
Заст. директора – операційному директору ДП «НЕК «Укренерго» О.О.Брехту. Виконавці –
Подолець Р.З., Венгер В.В., Дячук О.А., Трипольська Г.С., Юхимець Р.С., Саприкіна Т.А.
113.

Експертний висновок щодо матеріалів кримінального впровадження на запит слі-

дчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва С.Ходаківського. Вих. №135-13/503
від 20.09.18 р. –

Прокуратура м. Києва Слідчому в особливо важливих справах

С.Ходаківському. Виконавці – Шелудько Н.М., Зимовець В.В., Ануфрієва К.В.
114.

Аналітичний матеріал «Історико-економічна складова забезпечення фахових ком-

петентностей економіста в контексті євроінтеграції». Вих. №135-13/504 від 24.09.18 р. – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Голові комітету з питань змісту освіти, погодження стандартів освітньої діяльності та формування показників державного замовлення
О.В.Колесніковій. Виконавці –Небрат В.В., Супрун Н.А., Горін Н.О,, Корніяка О.В., Дідківська
Л.В., Гордіца К.А., Курбет О.П.
115.

Науково-аналітична записка «Перспективи співробітництва України з країнами-

учасницями ЄАЕС у сфері торгівлі». Вих. №135-13/505 від 24.09.18 р. – Голові Комітету ВР
України з питань економічної політики А.В.Іванчуку; Перш. заст. Міністра економічного розвитку і торгівлі України М.Є.Нефьодову. Виконавці – Осташко Т.О., Венгер В.В., Лір В.Е., Пустовойт О.В., Гуменюк В.В., Олефір В.К., Биконя О.С., Білик Л.І., Ханіньова Т.І.
116.

Науково-аналітичні матеріали щодо окремих аспектів функціонування банківської

системи України. Вих. №135-13/515 від 25.09.18 р. –

Голові Ради Нацбанку України

Б.М.Данилишину. Виконавці – Шелудько Н.М,, Брус С.І., Бублик Є.О., Гаркавенко В.І., чл.-кор.
НАН України Кораблін С.О.
117.

Аналітичні матеріали щодо використання потенціалу іноземних інвесторів в еко-

номіці України протягом 2015-2018 рр. Вих. №135-13/520 від 27.09.18 р. – Виконавчому директору «UkraineInvest» М.С.Осійчуку. Виконавці – Герасимова О.А., Бобух І.М., Кіндзерський
Ю.В., Фащевська О.М., Снігова О.Ю., Щегель С.М., Романовська Н.І., Лопатенко Д.Б.
118.

Науково-аналітична записка «Основні аспекти функціонування галузей харчової

промисловості на інноваційних засадах». Вих. №135-13/523 від 27.09.18 р. – Голові Комітету

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

95

ВР України з питань промислової політики та підприємництва В.В.Галасюку. Виконавці – Єгоров І.Ю., Бойко О.М., Дульська І.В., Груздова Т.В., Онуфрієвич З.Д.
119.

Аналітична доповідна записка «Наукове обґрунтування шляхів розвитку цифрової

економіки України». Вих. №135-13/526 від 27.09.18 р. – Заст. Міністра економічного розвитку і
торгівлі України М.І.Тітарчуку. Виконавці –акад. НАН України Білорус О.Г., Яременко О.Л.,
Артьомова Т.І., Бандура О.В., Подлєсна В.Г., Кричевська Т.О., Бурлай Т.В., Прозоров Ю.В., Тімченко О.М., Яненкова І.Г., Січкаренко К.О., Дубас Ю.В., Чернишенко О.В, Івасько І.М.
120.

Науково-аналітична доповідна записка «Динаміка соціально-економічних оцінок і

очікувань населення України: літо 2018 р.». Вих. №135-13/527 від 27.09.18 р. –

Прем’єр-

міністру України В.Б.Гройсману; Голові Комітету ВР України з питань економічної політики
А.В.Іванчуку; Комітет ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Л.Л.Денісовій; Керівнику Голов. Департаменту з питань впровадження реформ Адміністрації Президента України Я.М.Сидоровичу. Виконавці – Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Локтєва І.І., Тітар І.О., Романовська Л.С.
121.

Науково-аналітична доповідна записка «Економічна культура населення у соціо-

логічному вимірі: зондажне дослідження». Вих. №135-13/528 від 28.09.18 р. – Адміністрація
Президента України; Національний банк України; Секретаріат Кабінету Міністрів України; Комітет ВР України з питань бюджету; Комітет ВР України з питань економічної політики; Міністерство інформаційної політики України. Виконавці – Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін
Р.Я., Локтєва І.І., Тітар І.О.
122.

Науково-аналітична записка «Залучення самозайнятих селян до системи держав-

ного соціального страхування як напрям інклюзивного сільського розвитку». Вих. №135-13/530
від 02.10.18 р. – Перш. заст. Міністра соціальної політики України О.П.Крентовській. Виконавці –чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В., Киризюк С.В., Риковська О.В., Яровий
В.Д., Михайленко О.В., Бетлій М.Г., Фраєр О.В.. Федорова К.О., Косинська З.В.
123.

Інформаційно-аналітична довідка «Можливі наслідки зупинення транспортного

сполучення з Російською Федерацією». Вих. №135-13/541 від 04.10.18 р. – Перш. віцепрезиденту Торгово-промислової палати України М.І.Непрану. Виконавці – Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М., Гахович Н.Г., Зарудна О.С.
124.

Науково-аналітична записка «Формування нової якості економічної освіти як

складова реконструктивного розвитку». Вих. №135-13/547 від 10.10.18 р. – Голові Комітету ВР
України з питань економічної політики А.В.Іванчуку; Перш. заст. Голови Комітету ВР України з
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питань науки і освіти О.В.Співаковському; Президентові Спілки економістів України
В.В.Оскольському. Виконавці – Яненкова І.Г.
125.

Аналітична доповідна записка «Трансформація середнього класу і сфери зайнято-

сті та доходів населення під впливом цифровізації: європейський досвід vs реалії України». Вих.
№135-13/550 від 11.10.18 р. – Директорат стратегічного планування, координації політики та
євроінтеграції Міністерства соціальної політики України. Виконавці – чл.-кор. НАН України
Гриценко А.А., Яременко О.Л., Артьомова Т.І., Бурлай Т.В., Гук Л.П., Хаустов В.К.
126.

Доповідна записка «Прогнозування бюджетних наслідків запровадження іннова-

ційних податкових пільг». Вих. №135-13/551 від 11.10.18 р. – Секретарю Рахункової палати –
керівнику апарату В.В.Ходаковському. Виконавці – Луніна І.О,, Білоусова О.С., Бойченко А.В.
127.

Науково-доповідна записка «Пропозиції щодо вдосконалення законодавства Укра-

їни у сфері розвитку вітчизняного фондового ринку і корпоративного управління». Вих. №13513/554 від 22.10.18 р. – Голові підкомітету з питань взаємодії з громадським суспільством Комітету ВР України з питань запобігання і протидії корупції І.В.Луценку. Виконавці – Борзенко
О.О.. Редзюк Є.В., Панфілова Т.О., Шпенюк О.Є.. Єрмолаєва І.В.
128.

Аналітичний матеріал «Індикаторів виявлення загрозливих тенденцій в інвести-

ційній сфері у контексті попередження макроекономічних дисбалансів». Вих. №135-13/559 від
23.10.18 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій. Виконавці – акад.
НАН України Геєць В.М., Кузнєцова Л.І., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І,, Крючкова
І.В., чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., Шумська С.С., Лебеда Т.Б., Білоцерківець О.Г., Радзівілл В.Ю., Малашенко Т.О., Кошманова Н.М., Проніна М.П.
129.

Аналітичний матеріал «Інтегральні композитні індикатори розвитку економіки

України у короткостроковому періоді (жовтень 2018 р.)». Вих. №135-13/560 від 23.10.18 р. –
Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій. Виконавці – Крючкова І.В., чл.кор. НАН України Скрипниченко М.І., Швець С.М., Кузнєцова Л.І.. Проніна М.П.
130.

Науково-аналітична записка «Подальші кроки України на шляху реалізації поло-

жень Декларації про права селян»; Інформаційний матеріал про актуальність і доцільність підтримки Україною проекту Декларації; Резолюція Міжнародної конференції. Вих. №135-13/564
від 24.10.18 р. – Міністерство аграрної політики та продовольства України; Міністерство закордонних справ України; Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. Виконавці – чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В.,
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Попова О.Л., Киризюк С.В., Риковська О.В., Яровий В.Д., Михайленко О.В., Бетлій М.Г., Фраєр
О.В., Федорова К.О., Косинська З.В.
131.

Концепція нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного по-

тенціалу; комплексний перелік заходів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації). Вих. №135-13/574 від 30.10.18 р. – Заст. директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Начальнику управління промисловості та інноваційної
політики А.О.Багану. Виконавці – Лір В.Е., Осташко Т.О., Бойко О.М., Венгер В.В., Биконя
О.С., Білоцерківець О.Г.
132.

Аналітичний матеріал «Щодо стратегій розвитку газовидобувних компаній в умо-

вах лібералізації ринку енергоресурсів». Вих. №135-13/576 від 30.10.18 р. – Перш. віцепрезиденту НАН України, акад. НАН України А.Г.Наумовцю. Виконавці – Подолець Р.З.. Юхимець Р.С.
133.

Зауваження та пропозиції щодо Стратегії інноваційного розвитку України. Вих.

№135-13/577 від 30.10.18 р. – ВЕ НАН України. Виконавець – Єгоров І.Ю.
134.

Науково-аналітична записка «Європейський досвід соціальної трансформації се-

реднього класу та структурних зрушень у сфері зайнятості і доходів населення». Вих. №13513/584 від 01.11.18 р. – Перш. заст. голови Комітету ВР України з питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення С.М.Капліну. Виконавці – Яременко О.Л., чл.-кор. НАН
країни Гриценко А.А., Артьомова Т.І., Бурлай Т.В., Гук Л.П., Хаустов В.К.
135.

Інформаційно-аналітична записка «Щодо запровадження системи аукціонів для

відновлюваної електрогенерації в Україні». Вих. №135-13/588 від 05.11.18 р. – Голові підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету ВР України з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки О.М.Рябчину. Виконавці – Подолець Р.З., Дячук О.А., Трипольська Г.С., Серебрянська Д.М., Юхимець Р.С.. Саприкіна Т.А..
Козюбра В.І.
136.

Рецензія на матеріали Левченка С.І. Вих. №135-13/592 від 06.11.18 р. – Президія

НАН України. Виконавець – Артьомова Т.І.
137.

Науково-аналітична записка «Наслідки пенсійної реформи: ринок праці». Вих.

№135-13/595 від 06.11.18 р. – Перш. заст. голови Комітету ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення С.М.Капліну. Виконавці – Близнюк В.В., Перегудова Т.В.
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Пропозиції щодо вдосконалення «Методики оцінки ефективності виконання дер-

жавних цільових програм розвитку агропромислового комплексу». Вих. №135-13/597 від
07.11.18 р. – Міністерство аграрної політики та продовольства України. Виконавці – Пасхавер
Б.Й., Шубравська О.В., Молдаван Л.В.. Удова Л.О., Прокопенко К.О., Грецька Н.А.. Корсак
Л.М.. Купріянова Н.П.
139.

Доповідна записка «Сценарні оцінки впливу старіння населення на фінансування

охорони здоров’я та стійкість державних фінансів в Україні у середньостроковій та довгостроковій перспективі». Вих. №135-13/598 від 08.11.18 р. – Державному секретарю Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України О.Ю.Перевезенцеву; перш. заст. Міністра соціальної
політики України О.П.Крентовській. Виконавці – Луніна І.О., Степанова О.В., Бойченко А.В.
140.

Аналітичні матеріали «Припущення та ризики макроекономічного прогнозу на

2018, 2019, 2020, 2021 рр.», «Прогноз макроекономічних показників на 2018, 2019, 2020, 2021
рр.». Вих. №135-13/607 від 12.11.18 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Н.І.Горшковій. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Крючкова І.В., Шумська С.С., Лебеда Т.Б., Кузнєцова Л.І., Швець С.М., Радзівілл В.Ю.,
Білоцерківець О.Г., Малашенко Т.О., Кошманова Н.В., Проніна М.П.
141.

Науково-аналітичний матеріал «Складові блоки інноваційної системи: стан, недо-

ліки і нерозв’язані питання, зміст пропонованих заходів та форми їх реалізації на законодавчому
та інституційному рівнях». Вих. №135-13/611 від 14.11.18 р. – Віце-президенту НАН України
акад. НАН України А.Г.Загородньому. Виконавці – Одотюк І.В.
142.

Науково-аналітична записка «Щодо актуальних проблем європейської інтеграції

України у сфері енергетики та енергоефективності». Вих. №135-13/615 від 15.11.18 р. – Комітет
ВР України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
Голові підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, народному депутату
О.М.Рябчину. Виконавці – Лір В.Е., Биконя О.С., Ханіньова Т.І.
143.

Науково-доповідна записка «Процес наглядового розгляду та оцінки діяльності

банків в ЄС». Вих. №135-13/620 від 16.11.18 р. – В.о. Голови Комітету ВР України з питань фінансової політики і банківської діяльності Перш. заст. Голови Комітету М.В.Довченку. Виконавці – Борзенко О.О. Олійник О.М., Панфілова Т.О,, Редзюк Є.В., Єрмолаєва І.В.
144.

Науково-аналітичні матеріали щодо особливостей практичного застосування За-

кону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків». Вих. №135-
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13/622 від 16.11.18 р. – Перш. заст. голови Комітету ВР України з питань фінансової політики і
банківської діяльності М.В.Довбенку. Виконавці – Шелудько Н.М., Зимовець В.В.
145.

Аналітичні матеріали «Гендерна інклюзія в економіці: дисбаланси в оплаті праці»,

Бібліографічний перелік досліджень за тематикою гендерних дисбалансів в економіці. Вих.
№135-13/623 від 20.11.18 р. – Керівниці напрямку She Exsport Офісу з просування експорту
А.О.Севастюк. Виконавці – Бобух І.М., Щегель С.М., Лопатенко Д.Б.
146.

Науково-аналітична доповідна записка «Перспективи розвитку нішевих культур в

Україні». Вих. №135-13/625 від 20.11.18 р. – Міністерство аграрної політики та продовольства
України. Виконавці –Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Пасхавер Б.Й., Прокопенко К.О., Удова
Л.О., Грецька Н.А.. Корсак Л.М., Купріянова Н.П., Бородіна О.С., Мартишев П.А.
147.

Науково-аналітична записка «Цифрові компетенції та навички громадян України».

Вих. №135-13/626 від 20.11.18 р. – Голові Комітету ВР України з питань інформатизації та
зв’язку О.І.Данченку; Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань науки і освіти
О.В.Співаковському; Голові Комітету ВР України з питань промислової політики та підприємництва В.В.Галасюку. Виконавці – чл.-кор. НАН України Гриценко А.А., акад. НАН України
Геєць В.М., Яненкова І.Г., Близнюк В.В., Яременко О.Л., Бурлай Т.В., Січкаренко К.О.
148.

Доповідна аналітична записка «Освітньо-професійна структура ринку праці: су-

часні виклики та загрози». Вих. №135-13/644 від 27.11.18 р. – Президенту Спілки орендарів і
підприємців України В.М.Хмільовському. Виконавці –Близнюк В.В., Галустян Ю.М., Гук Л.П.,
Жовнір С.М., Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Юрик Я.І., Монастирська Г.В.. Біліченко С.П.
149.

Інформаційно-аналітичні матеріали «Здобутки і завдання уряду в сприяння про-

мисловому розвитку». Вих. №135-13/647 від 29.11.18 р. – Перш. віце-президенту, генеральному
секретарю Торгово-промислової палати України М.І.Непрану. Виконавці – Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М., Гахович Н.Г., Ципліцька О.О., Завгородня М.Ю., Зарудна О.С., Дейнеко О.Т.
150.

Інформаційно-аналітичні матеріали «Стан виконання пріоритетних дій Уряду в

економічній сфері та пропозиції щодо подальших дій, спрямований на ефективну взаємодію
Уряду та бізнесу у вирішенні ключових проблем промислового розвитку». Вих. №135-13/648 від
29.11.18 р. – Голові Комітету по державно-приватному партнерству при Торгово-промисловій
палаті України В.С.Мітрохіну. Виконавці – Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М., Гахович Н.Г., Ципліцька О.О., Завгородня М.Ю., Зарудна О.С., Дейнеко О.Т.
151.

Науково-аналітична записка «Регіональні особливості освітньо-професійних дис-

балансів ринку праці України». Вих. №135-13/652 від 30.11.18 р. – Директору департаменту
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професійної освіти Міністерства освіти і науки України М.С.Кучинському. Виконавці – Близнюк В.В., Галустян Ю.М., Гук Л.П., Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Юрик Я.І.
152.

Аналітична записка щодо поліпшення інформаційної діяльності Офісу для інтен-

сифікації взаємодії між інвесторами та місцевими виробниками і регіонами України. Вих. №13513/661 від 04.12.18 р. – Вик. директору ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій»
М.Р.Бечкало. Виконавці – Бобух І.М., Кіндзерський Ю.В., Фащевська О.М., Снігова О.Ю., Щегель С.М., Романовська Н.І., Герасімова О.А., Лопатенко Д.Б., Москвіна О.Д.
153.

Інформаційно-аналітична записка «Державна підтримка розвитку ринку електро-

мобілів в Україні та її вплив на стійкість державних фінансів». Вих. №135-13/667 від 06.12.18 р.
– Міністерство фінансів України Міністерство інфраструктури України; Голові підкомітету з
питань енергозбереження та енергоефективності; Комітету ВР України з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки О.М.Рябчину. Виконавці – Подолець Р.З., Дячук О.А., Серебрянська Д.М.
154.

Науково-аналітична записка «Заборгованість по заробітній платі: інституціональ-

ний підхід». Вих. №135-13/674 від 06.12.18 р. – Перш. заст. голови Комітету ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення С.М.Капліну. Виконавці –
Близнюк В.В., Галустян Ю.М.. Гук Л.П., Жовнір С.М., Лавриненко Л.М.. Перегудова Т.В.,
Юрик Я.І., Монастирська Г.В,. Біліченко С.П.
155.

Інформаційно-аналітична записка «Глобальне використання енергетичних та вод-

них ресурсів в світі: проблеми сталості та шляхи їх вирішення». Вих. №135-13/675 від 07.12.18
р. – Директору Департаменту з питань зміни клімату та збереження озонового шару Міністерства екології та природних ресурсів України С.В.Гринчуку. Виконавці – Подолець Р.З., Дячук
О.А., Серебренніков Б.С., Трипольська Г.С., Саприкіна Т.А., Козюбра В.І.
156.

Науково-аналітична записка «Структурне безробіття та дисбаланс попиту і пропо-

зиції як показники розбалансованості регіональних ринків праці України». Вих. №135-13/679 від
10.12.18 р. – Директорат розвитку ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики
України. Виконавці – Близнюк В.В., Галустян Ю.М.. Гук Л.П., Лавриненко Л.М.. Перегудова
Т.В., Юрик Я.І.
157.

Доповідна записка «Напрями удосконалення податкових преференцій для сімей з

дітьми у контексті світового досвіду». Вих. №135-13/685 від 13.12.18 р. – Перш. заст. Міністра
соціальної політики України О.П.Крентовській. Виконавці – Луніна І.О., Степанова О.В., Твердохлібова Д.В., Фролова Н.Б., Назукова Н.М., Навроцька О.В.
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Матеріали щодо питання розширення бази нарахування ЄСВ. Вих. №135-13/686

від 13.12.18 р. – Народному депутату ВР України І.С.Луценко. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С., Бойченко А.В.
159.

Науково-аналітична доповідна записка «Стан та перспективи цифрових трансфор-

мацій у транспортному секторі економіки України». Вих. №135-13/688 від 13.12.18 р. – Генеральному директору Директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв’язку Міністерства інфраструктури України О.С.Озерану. Виконавці – Никифорук О.І., Ляшенко О.Ф., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О., Павленко
О.М.
160.

Науково-аналітична записка «Цифровий моніторинг енергетичних потоків як ме-

ханізм підвищення енергоефективності економіки та прозорості ціноутворення на ринках енергоресурссів». Вих. №135-13/689 від 13.12. 18 р. – Комітет ВР України з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Голові підкомітету з питань
енергозбереження та енергоефективності, народному депутату О.М.Рябчину. Виконавці –
161.

Доповідна записка «Напрями вдосконалення державної підтримки розвитку фер-

мерських господарств в Україні». Вих. №135-13/703 від 17.12.18 р. – Фермерське господарство
«Парубоче» В.І.Парубочому. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С., Бойченко А.В.
162.

Науково-аналітичну записку «Якісна складова економічного зростання України».

Вих. №135-13/704 від 17.12.18 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного

прогнозування

Міністерства

економічного

розвитку

і

торгівлі

України

Н.І.Горшковій; Голові Комітету ВР України з питань економічної політики А.В.Іванчуку. Виконавці – Осташко Т.О., Венгер В.В., Лір В.Е., Пустовойт О.В., Гуменюк В.В., Олефір В.К,, Биконя О.С., Білик Л.І., Ханіньова Т.І.
163.

Аудит стану виконання Плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії

України». Вих. №135-13/707 від 17.12.18 р. – Президії Національної академії наук України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Виконавці – Лір В.Е., Биконя О.С., Білик
Л.І, Ханіньова Т.І.
164.

Наукова доповідь «Вплив монетарних механізмів національних економік на фі-

нансову нестабільність України». Вих. №135-13/708 від 18.12.18 р. – Голові Ради Нацбанку
України акад. НАН України Б.М.Данилишину. Виконавці – Кораблін С.О., Шумська С.С., Борзенко О.О., Гаркавенко В.Г., Вишневський В.П., Чекіна В.Д.
165.

Науково-аналітична записка «Заохочення домогосподарств до формалізації сіль-

ськогосподарської діяльності як пріоритетний напрям державної підтримки фермерства». Вих.
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№135-13/709 від 18.12.18 р. – Президенту Асоціації фермерів та приватних землевласників
України М.І.Стрижаку. Виконавці – чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В., Попова
О.Л., Киризюк С.В., Риковська О.В., Яровий В.Д.
166.

Науково-аналітична доповідь «Розвиток промисловості для забезпечення зростан-

ня та оновлення української економіки». Вих. №135-13/710 від 18.12.18 р. – Перш. віцепрезиденту, генеральному секретарю Торгово-промислової палати України М.І.Непрану; Голові
Комітету по державно-приватному партнерству при Торгово-промисловій палаті України
В.С.Мітрохіну; Голові Ради Федерації роботодавців України Д.М.Олійнику; Голові Комітету ВР
України з питань промислової політики та підприємництва В.В.Галасюку; Заст. Міністра економічного розвитку і торгівлі України М.Є.Нефьодову; Заст. Голови Нацкомітету з промислового
розвитку – вик. директору, народному депутату України А.М.Гіршфельду; Президенту Українського союзу промисловців і підприємців А.К.Кінаху; Президенту-Голові правління Асоціації
«Укрлегпром» Т.Л.Ізовіт; Президенту Союзу хіміків України О.Г.Голубову; Голові Ради Нацбанку України акад. НАН України Б.М.Данилишину; Генеральному директору виробничогосподарського об’єднання «Металургпром» О.Д.Зражевському; Президенту Асоціації меблевих, деревообробних підприємств та організацій України «Меблідеревпром» Ю.С.Медведєву;
Директору Інституту економіки промисловості НАН України акад. НАН України О.І.Амоші.
Виконавці – Дейнеко Л.В., Гахович Н.Г., Завгородня М.Ю., Кушніренко О.М., Шовкун І.А,
Шелудько Е.І., Ципліцька О.О., Зарудна О.С., Зимовець В.В., Гаркавенко В.І., Єршова Г.В., Соболєв Б.В., Михайленко О.В., Пахомова Н.Ф., Яненкова І.Г., Близнюк В.В., Юрик Я.І., Венгер
В.В., Дейнеко О.Т., Юхимець Р.С., Рижкова Ю.О., Груздова Т.М., Шелудько Н.М., Брус С.І.,
Бублик Є.О., Шкляр А.І., Шишков С.Є., Ануфрієва К.В., Шаповал Ю.І., Юхта О.І., Керімов П.О.
167.

Науково-аналітична записка «Система індикаторів для моніторингу макроеконо-

мічних дисбалансів». Вих. №135-13/711 від 20.12.18 р. – Заст. Міністра економічного розвитку і
торгівлі України М.І.Тітарчуку. Виконавці – чл.-кор. НАН України М.І.Скрипниченко, Геєць
В.М., Крючкова І.В., Шумська С.С., Лебеда Т.Б., Кузнєцова Л.І., Швець С.М., Радзівілл В.Ю.,
Романовська Н.І., Білоцерківець О.Г., Малашенко Т.О., Кошманова Н.В., Проніна М.П.
168.

Доповідна записка «Концепція змін і доповнень до чинних законодавчо-

нормативних актів, спрямованих на створення умов для ефективності розвитку господарських
об’єднань виробників в аграрному секторі». Вих. №135-13/716 від 20.12.18 р. – Заст. Голови
Комітету ВР України з питань аграрної політики та земельних відносин В.Є.Івченку. Виконавці
– Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Прокопенко К.О., Удова Л.О., Гроецька Н.А., Шнайдер
Д.М., Купріянова Н.П.
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Аналітичні матеріали «Формування статистичної бази та цифрових індикаторів в

інноваційній сфері». Вих. №135-13/718 від 20.12.18 р. – Генеральному директору Директорату
інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України Д.Ю.Чайці. Виконавці –
чл.-кор. НАН України Єгоров І.Ю., Хаустов В.К., Грига В.Ю., Черненко С.М., Рижкова Ю.О.,
Груздова Т.В., Онуфрієвич З.Д.
170.

Науково-аналітична записка «Щодо активізації участі Україні в ініціативі уряду

Китаю «Один пояс і один шлях» з метою прискорення посткризового зростання вітчизняної
промисловості». Вих. №135-13/722 від 20.12.18 р. – Голові Комітету ВР України з питань промислової політики та підприємництва В.В.Галасюку. Виконавці – Осташко Т.О., Венгер В.В.,
Олефір В.К., Білик Л.І., Бойко О.М., Борзенко О.О.
171.

Аналітична доповідна записка «Цифрові платформи в економіці: світовий досвід

та українські реалії». Вих. №135-13/736 від 27.12.18 р. – Керівнику секретаріату Комітету ВР
України з питань економічної політики Є.Я.Дятлову. Виконавці – акад.. НАН України Білорус
О.Г., Яременко О.Л., Артьомова Т.І., Подлєсна В.Г., Кричевська Т.О., Бурлай Т.В., Прозоров
Ю.В., Тімченко О.М., Яненкова І.Г., Січкаренко К.О., Чернишенко О.В., Івасько І.М.
172.

Презентація по результатах науково-технічного проекту «Перспективи розвитку

транспорту п’ятого покоління в Україні». Вих. №135-13/737 від 28.12.18 р. – Міністру інфраструктури України В.В.Омеляну. Виконавці –

акад.. НАН України Геєць В.М., Никифорук

О.І., Пономаренко С., Скосарь В., Редчіц Д., Кабакова Л., Стасюк О.М., Буряк А., Губенко Д.,
Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О., Павленко О.М.
173.

Науково-аналітична доповідна записка «Економічні протести 2011-2016 рр. та

аналіз їх суб’єктивності». Вих. №135-13/746 від 28.12.18 р. – Секретаріат Кабінету Міністрів
України, Міністр Кабінету Міністрів України О.С.Саєнку; Начальнику Департаменту громадської безпеки МВС України В.П.Гриняку; Голові Ради Федерації роботодавців України
Д.М.Олійнику; Голові Федерації професійних спілок України Г.В.Осовому. Виконавці – Балакірєва О.М., Бєлінська В.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Локтєва І.І., Романовська Л.С., Тітар І.О.
174.

Науково-аналітична доповідна записка «Оцінка структурних та суб’єктних аспек-

тів людського капіталу в українському суспільстві». Вих. №135-13/747 від 28.12.18 р. – Перш.
заст. Голови Комітету ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення С.М.Капліну; Перш. заст. Міністра соціальної політики України О.П.Крентовській; В.о.
Голови Державної служби зайнятості В.С.Ярошенко; Голові Федерації професійних спілок
України Г.В.Осовому. Виконавці – Балакірєва О.М., Бєлінська В.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я.,
Локтєва І.І., Романовська Л.С., Тітар І.О.
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Науково-аналітична доповідна записка «Методика оцінювання функціональної й

компетентнісної спроможності публічних службовців, визначення їх навчально-освітніх потреб
згідно сучасних європейських стандартів». Вих. №135-13/748 від 28.12.18 р. – Голові Національного агентства України з питань державної служби К.О.Ващенку. Виконавці – Афонін Е.А.,
Алюшина Н.О., Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Кириченко В.В., Левін Р.Я., Локтєва І.І., Романовська Л.С., Тітар І.О.
В деяких розробках важливим є:
1. Науково-аналітична записка «Сучасні особливості взаємозв’язків економіки та грошово-фінансової сфери: вплив на Україну» Направлено до Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Лист № 135-13/139 від 23.03.2018р.
Емпірично встановлено, що взаємозв'язок між світовими цінами на сировину (за CRBіндексом) і темпами росту економіки України є настільки значним, що її темпи зростання є позитивними тільки коли зростають ціни на сировину. Запропоновано спосіб прогнозування напряму коротко- та середньострокових трендів для світових цін на сировину на базі авторської
базі СМІ-моделі економічних циклів. Ціновий тренд визначається сукупним попитом, який, в
свою чергу, залежить від темпів економічного зростання, від фази економічного циклу США.
Емпірично показано, що: 1) поточна ринкова ціна може тимчасово відхилитись від свого тренду
у випадку виникнення зовнішнього дестабілізуючого фактору (спекуляції, різкі дії регулятора,
шок пропозиції, геополітичні фактори, війни тощо). Якщо дія цього фактору припиняється, то
поточна ціна повертається до свого тренду; 2) ефект впливу зростання ціни сировини на темпи
економічного зростання залежить скоріше від фази економічного циклу, ніж від абсолютного
значення ціни. Доки економіка не досягне певної фази циклу, ціна сировини може встановлювати один абсолютний рекорд за іншим, але це не спричинить рецесії. Але, якщо економіка досягне цієї фази, то навіть порівняно незначний зовнішній шок ініціює рецесію. Починаючи з другої
половини 2017 року сформувався тренд зростання цін на сировину та подальшого прискорення
економіки США. Можна очікувати що висхідний напрям цінового тренду буде спостерігатись
доки економіка США не зануриться в чергову рецесію. За песимістичним сценарієм початок рецесії в США можливий вже в 2020 - 21 році. Тому економіка України може легко зростати темпами, що дорівнюють середнім темпам зростання світових цін на сировину принаймні протягом
найближчих 2-3 років. Особливі проблеми для України можуть виникнути у разі збігу в часі піку виплат за зростаючими зовнішніми боргами та рецесії в США, коли ціни на сировину можуть
обвалитись на 50% і більше внаслідок чергового краху на світових біржах. Цей крах різко збільшить вірогідність нової рецесії в Україні, за якої можуть суттєво скоротитись бюджетні надходження в національну економіку, що спричинить дефолт.
На базі СМІ-моделі емпірично доведено, що у певній фазі економічного циклу та за умов
розвинутих фінансових ринків, монетарна політика нарощування грошової маси (наприклад,
політика «кількісного пом’якшення») не призводить до зростання інфляції, оскільки надлишкові
гроші не доходять до реального сектору економіки, але покращують інвестиційний клімат, зокрема, і на фінансових ринках. На прикладі США доведено, що існування розвинутих фінансових
ринків та стимулів для інвестицій в фінансові активи є ефективним інструментом стримування
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інфляції. Тому всіляке сприяння розвитку фінансових ринків з боку всіх регуляторів було б корисним і для України.
2. Науково-аналітична записка «Адаптивний потенціал економіки України як складова
економічного суверенітету» Направлено до Міністерства економічного розвитку і торгівлі Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування України Лист № 13513/374 від 26.06.2018р.
Актуальність записки складається в тому, що вона обґрунтовує можливість та доцільність розширення критеріїв та методів прогнозування соціально-економічного розвитку в діяльності підрозділів Міністерства економічного розвитку та торгівлі України шляхом врахування
адаптивного потенціалу економіки та його ролі в укріпленні економічного суверенітету.
В науково-аналітичній записці показано, що адаптивний потенціал економіки складається з двох компонентів: функціонального та інституційно-структурного. До функціональної
складової віднесено ті елементи господарчої системи, які дозволяють корегувати попит та пропозицію у національній економіці відповідно до екзогенних та ендогенних змін кон’юнктури:
ринкові ціни та процентні ставки, оподаткування доходів (особливо у разі прогресивних ставок
оподаткування), плаваючі валютні курси, сальдо платіжного балансу, динаміка зайнятості та доходів, інвестиційні рішення з урахуванням доходності та ризиків. Ці функціональні механізми
дозволяють системі витримувати бажану траєкторію економічної динаміки з прийнятними поточними відхиленнями в умовах коливань зовнішньої та внутрішньої кон’юнктури.
До інституційно-структурної складової адаптивного потенціалу віднесено ті елементи,
які, по-перше, виступають як неявні передумови дії функціональних компонентів, а, по-друге,
можуть компенсувати занадто сильну або неузгоджену дію функціональних компонентів. В
умовах інтенсивних реформ інституційно-структурна складова адаптаційного потенціалу може
бути послабленою, особливо в умовах екзогенних реформ, тобто таких, які відображають зовнішнє бачення української економіки та шляхів її розвитку з точки зору її потенціалу як позичальника.
Наявність адаптивного потенціалу є відображенням фактичного рівня реальної
суб’єктності економічної системи України та національного компромісу щодо цілей економічної ефективності і соціальної стабільності. Саме реальна суб’єктність є підставою саморегулювання та раціонального вибору щодо пріоритетів розвитку економіки та суспільства. У ідеалі
Україна має стати суб’єктом повної відповідальності за своє сьогодення та майбутнє. Поступові
кроки до формування нової моделі економічного суверенітету України обов’язково передбачають відтворення та укріплення соціального адаптивного потенціалу економіки.
Запропоновано формалізовані умови адаптивного зростання виплат з системи соціальних гарантій на прикладі агрегованої моделі з урахуванням чисельності зайнятих та середньої
продуктивності праці, а також уточнено адаптивні можливості національної економіки на основі динаміки питомої ваги внутрішнього ринку.
3. Науково-аналітична записка «Наукове обґрунтування шляхів розвитку цифрової економіки в Україні». Направлено до Департаменту економічної стратегії та макроекономічного
прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Лист № 135-13/526 від
27.09.2018 р.
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Актуальність записки полягає в тому, що вона за допомогою аналізу Концепції розвитку
цифрової економіки та суспільства в Україні та її додатку (Плану заходів щодо виконання Концепції), затверджених Кабінетом Міністрів України від 21 січня 2018 року, формує наукове ставлення до проведення на базі цього концептуального бачення подальшої роботи з обгрунтування та конкретизації напрямів цифрового розвитку України. В записці запропоновано Міністерству економічного розвитку і торгівлі розробити Державну цільову програму «Цифрова Україна
– 2025», сформульовані додаткові напрями цифровізації, які є дуже важливими, але не знайшли
відображення у тексті Концепції, а саме, виділення сектору інформаційно-комунікаційних технологій /ІСТ/ у складі виробничих та сервісних галузей, врахування необхідності розвитку наукових досліджень в області цифрових технологій на базі інститутів НАНУ. Надані визначення
терміну «цифрова економіка» у широкому та вузькому його значені. Сформульовані першочергові дослідницькі роботи які необхідно виконати на стадії підготовки до розробки програми цифрового розвитку.
4. Науково-аналітична доповідна записка «Організація інформаційно-консультативного
забезпечення малих і середніх господарств: зарубіжний досвід та його використання для активізації діяльності вітчизняної дорадчої служби».
У листі народного депутата України Івченка В.Є. (вх. № 196-1 від 27.04.2018 р.) зазначено, що матеріали будуть використані у законотворчій роботі.
5. Науково-аналітична доповідна записка «Посилення позитивних ефектів від глобальної інтегрованості агропродовольчого сектора України», у якій розкрито основні недоліки низької прозорості ринку, висвітлено переваги та шляхи підвищення глобальної інтегрованості агропродовольчого сектора України.
У листі директора Департаменту стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України (вх. № 382 від 14.09.2018 р.) зазначено, що Департамент розглянув записку та інформує наступне. У записки висвітлено шляхи можливого вирішення питання підвищення інтегрованості національного ринку в світовий економічний простір, проаналізовано існуючі проблеми сучасного агропродовольчого ринку та тенденції його розвитку, запропоновано низку заходів, спрямованих на збільшення конкурентоспроможності вітчизняного агропродовольчого ринку. Матеріали, викладені в записці є актуальними, впровадження наданих пропозицій сприятиме реалізації заходів для підвищення ефективності функціонування аграрного сектору України.
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V. КООРДИНАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У рамках підготовки кадрів вищої кваліфікації ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» проводить велику координаційну діяльність. Директор Інституту академік
НАН України Геєць В.М. очолює спеціалізовану раду Д 26.239.01 зі спеціальностей 08.00.03 –
економіка та управління національним господарством, 08.00.01 – економічна теорія та історія
економічної думки. Радник при дирекції чл-кор. НАН України Даниленко А.І. очолює спеціалізовану вчену раду Д 26.239.02 зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, старший науковий співробітник Левчук Н.І. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Інституту (Д
26.239.01), завідуюча відділом Шелудько Н.М. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради
Інституту (Д 26.239.02), а також входить до складу експертної ради МОН України з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку (економічні науки).
Заст. директора чл.-кор. НАН України Гриценко А.А., пров. наук. співр. відділу Яремеко О.Л., гол. наук. співр. Артьомова Т.І., чл.-кор. НАН України Сіденко В.Р. та Єфименко Т.І.,
акад. НАН України Білорус О.Г. є членами спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Чл.-кор. НАН України Гриценко А.А. та пров.
наук. співр. Яремеко О.Л. є членами спеціалізованої вченої ради Д 64.051.05 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Гол. наук. співр. Артьомова Т.І. є членом експертної
ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем економічної
теорії та історії економічних вчень.
Гол. наук. співробітник чл.-кор. НАН Укркїни Скрипниченко М.І. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.239.02 (спеціальність 08.00.11), а також експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та підприємства. Гол. наук. співр. Крючкова І.В. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 ДУ
«Інститут економіки та прогнозування НАН України» (спеціальність 08.00.01). Пров. наук.
співр. Запатріна І.В. – заст. голови спецради Д 26.055.03 Київського національного торговельноекономічного університету МОН України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук.
Зав.відділом д-р екон. наук Луніна І.О. є членом спеціалізованої вченої ради Д
27.855.01 Університету державної фіскальної служби України, пров. наук. співр. д-р екон. наук
Бондарук Т.Г. – член спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 Чернігівського національного технологічного університету.
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Зав. сектором д-р екон. наук Борзенко О.О. є членом спеціалізованої вченої ради Маріупольського державного університету, за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.
Зав. відділу д-р екон. наук Зимовець В.В. входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.039.02 ДУ ІЕПр НАН України, є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана МОН України, а також є
доцентом кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Пров. наук. співр. Терещенко О.О. входить до складу спеціалізованої вченої ради Д
26.239.02 ДУ ІЕПр НАН України, а також є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04
ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” МОН України, професором кафедри фінансів підприємств Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана МОН України. Пров. наук. співр. д-р екон. наук Іванов Ю.Б. є
членом спеціалізованої вченої ради Д 64.251.01 Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, членом спеціалізованої вченої ради Д 64.055.01 Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця, а також професором кафедри оподаткування Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця.
Гол. наук. співр. Чукаєва І.К. входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 20.052.06
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю
08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
Зав. відділом д-р екон. наук Дейнеко Л.В. є членом спеціалізованої вченої ради Д
26.239.02 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».
Гол. наук. співр. з покладанням обов’язків зав. відділу, д-р екон. наук, чл.-кор. НААНУ
Осташко Т.О. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» та спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 Львівської комерційної
академії (м. Львів).
Зав. відділом д-р екон. наук, проф. Шубравська О.В. є членом спеціалізованої вченої
ради Д 27.821.03 Білоцерківського національного аграрного університету (спеціальність
08.00.04).
Зав. відділом чл.-кор. НАН України Бородіна О.М. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ» (спеціальність 08.00.03), а також спеціалізованої вченої ради К 76.051.12 Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича (спеціальність 08.00.03). Пров. наук. співр. Попова О.Л. входить до складу спеціалі-
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зованої вченої ради Д 26.004.01 Національного університету біоресурсів і природокористування
(спеціальність 08.00.03). Гол. наук. співр. Прокопа І.В. є членом спеціалізованої вченої ради
Д 26.239.01 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ» (спеціальність 08.00.03).
Зав. відділу Небрат В. В. працює на посаді професора кафедри економічної теорії в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія». Гол. наук. співр. Супрун Н. А. працює на посаді професора кафедри економічної теорії в Національному університеті «КиєвоМогилянська Академія». Ст. наук. співр. Єлісєєва Л. В. працює на посаді доцента кафедри аналітичної економіки та природокористування Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки. Наук. співр. Боднарчук Т. Л. працює у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на посаді асистента кафедри економіки підприємства. Наук. співр. Курбет О. П. працює на посаді старшого викладача кафедри економічної теорії в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія».
Зав. відділу Небрат В. В. та гол. наук. співр. Супрун Н. А. є членами спеціалізованої
вченої ради Д 26.239.01 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Зав. відділу
Небрат В. В. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.239.02 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Ст. наук. співр. Кудласевич О. М. – член спеціалізованої вченої ради
Д 26.055.01 (Київський національний торговельно-економічний університет). Ст. наук. співр.
Єлісєєва Л. В. – член спеціалізованої вченої ради К 32.051.06 (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
Пров.наук. співр. Жаліло Я. А. у НУ «Києво-Могилянська академія», факультет економічних наук прочитав лекційний курс «Сучасна економічна політика України» (26 год.); у Інституті підвищення кваліфікації НАДУ прочитав лекції слухачам (6 год.); у Інституті підвищення кваліфікації НАДУ прочитав лекції слухачам (2 години).
Ст. наук. співр. Швець С.М. для підвищення кваліфікації проходив он-лайн курс «An
Intermediate Guide to Writing in English for University Study», частини 1 і 2;
Ст.наук.спів. Степанова О.В. є головою Екзаменаційної комісії із захисту випускних
кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти заочної форми навчання освітнього ступеню
«Магістр», напряму підготовки «Економіка підприємства», Київський національний торговельно-економічний університет, головою Екзаменаційної комісії кваліфікаційного екзамену здобувачів вищої освіти заочної форми навчання освітнього ступеню «Бакалавр», напряму підготовки
«Економіка підприємства», Київський національний торговельно-економічний університет, головою державної екзаменаційної комісії здобувачів вищої освіти денної форми навчання освіт-
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нього ступеню «Бакалавр», напряму підготовки «Економіка підприємства», Київський національний торговельно-економічний університет.
Основні результати виконуваної фундаментальної НДР впроваджені у навчальному
процесі:


в аспірантурі Інституту (дисципліни «Сучасні фінансові та грошово-кредитні системи»,
«Фінансові інститути та фінансові ринки», «Монетарний розвиток трансформаційних
економік», «Банківський нагляд в Україні та ЄС», «Управління валютними та кредитними ризиками», «Поведінкові фінанси»);



на кафедрі банківської справи і фінансового моніторингу Університету державної фіскальної служби України при підготовці магістрів та аспірантів (докторів філософії) зі
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (лист ректора УДФСУ
від 12.06.2018 р. №1471/91-91-01-22).
До 100-річчя Національної академії наук України співробітниками Інституту (Горін

Н. О., Бєляєва В. М.) підготовлені до публікації та оцифровані рідкісні раритетні видання на
економічну тематику, присвячені проблемам розвитку світового та національного господарства
у ХІХ–ХХ ст., з бібліотеки видатного вченого-економіста, одного із засновників сільськогосподарської економії та історії народного господарства, доктора економічних наук, професора, академіка Національної академії наук Петра Івановича Лященка (1876–1955). Видання розміщені на
сайті Інституту Інституту економіки та прогнозування у рубриці «Бібліотека. Рідкісні видання».
З метою координації наукових досліджень у галузі економічної теорії та науковометодичного забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і
«магістр» за спеціальністю “Економічна теорія” співробітники Інституту беруть участь у роботі
Міжвідомчої координаційної ради з економічної теорії Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України, у підготовці та виданні науково-теоретичного журналу
«Економічна теорія» (укр. та рос. мовами)
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» спільно з Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Інститутом демографії та соціальних
досліджень імені М.В.Птухи НАН України, Київським міжнародним університетом та Центром
«Соціальний моніторинг» видає журнал «Український соціум». Журнал видається з 2002 року,
виходить 1 раз на 3 місяці, входить до переліку фахових видань із соціологічних та економічних
наук (постанова Президії ВАК України від 10.11.2010 р. №1-05/7).
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Спільно з Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору, Інститутом кібернетики імені В.М.Глушкова ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» видає міжнародний науковий журнал «Математичне моделювання в економіці».
Чисельні показники співпраці Інституту з вищими навчальними закладами наведені за
формою V -1, що додається.
Згідно з постановою Президії ВАК України від 10.01.2001 р. №29-06/8 ІЕПр НАНУ
(відділ інноваційної політики, економіки та орагінзації високих технологій) входить до переліку
провідних установ для експертизи дисертацій.
Участь у складі робочих груп, комісій, редакцій та інших організацій:
▪ академік НАН України Геєць В.М.:
- представник України в міжнародному проекті ЛІНК-ООН (з 1992 р.);
- віце-президент Спілки економістів України (з 2006 р.);
- науковий керівник секції економічного прогнозування Спілки економістів України (з
2006 р.);
- член Наукової ради цільової комплексної програми фундаментальних досліджень
НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» (з 2011);
- член наглядової ради Київського національного торгово-економічного університету (з
2013 р.);
- член Науково-технічної ради у сфері технічного регулювання при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (з 2014) ;
- член науково-експертної колегії Громадської ради при Національному банку України
(з 2015);
- член Президії НАН України по вирішенню питань поглиблення співробітництва НАН
України з Національною академією педагогічних наук України та організації спільних досліджень з гуманітарних проблем розвитку суспільства ( з 2015 р.);
- член Національного комітету з промислового розвитку при Кабінеті Міністрів України (з 2016);
- член робочої групи з координації співпраці НАН України з галузевими і громадськими організації промисловців, підприємців та роботодавців (з 2016);
- член Правління Українського союзу промисловців і підприємців (2016);
- член Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної
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служби статистики України (з 05.2016 р.);
- член тимчасової робочої групи з актуалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року (з 2016);
- член Наглядової ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (з 2016 р.);
- головний редактор журналів: «Економіка України» та «Економіка і прогнозування»;
- заступник головного редактора журналу «Вісник економічної науки України»;
- член наукових, редакційних рад і колегій Міжнародних наукових журналів: "Белорусский экономический журнал", "Известия Национальной Академии Наук Азербайджана. Серия
Наука и Инновации", "Экономическая кибернетика"; "Міжнародний журнал соціальної якості"
(International journal of social quality).
- член наукових, редакційних рад і колегій наукових журналів: "Вісник Інституту економіки та прогнозування", "Економічна теорія", "Наука і правоохорона", "Наукового вісника
Дипломатичної академії України", "Банківська справа", "Математичне моделювання в економіці", журналу Європейської економіки.
▪ чл.-кор. НАН України Даниленко А.І.:
- член наглядової Ради Ощадбанку України;
- член Колегії Фонду державного майна України,
- член українсько-в'єтнамської Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного
та науково-технічного співробітництва,
- член редколегії журналів «Економіка України», «Фінанси України» та «Економіка та
прогнозування»;
- член Ради фонду фундаментальних досліджень України; головним редактором журналу «Вісник інституту економіки та прогнозування НАН України»;
- перший заступник Голови Правління Товариства «Україна-В'єтнам»;
▪ чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І.:
- представник України в міжнародному проекті ЛІНК-ООН (з 1992 р.);
- член бюро секції, яка розглядає роботи молодих вчених, Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки;
- Голова комісій щодо захисту кваліфікаційних та магістерських робіт у ЗВО України
(Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет біоресурсів і природокористування, Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
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- член редколегії міжнародного наукового журналу «Математичне моделювання в
економіці»
- член редколегії наукового журналу "Науково-технічна інформація".
▪ зав.відділом Зимовець В.В.:
- член міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення фінансових інструментів розвитку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу при Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України.
▪ пров. наук. співр. Федоренко А.В.:
- член громадської ради Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики (рішення Комітету від 21.09.2016, протоколом № 50);
- член Експертної ради з питань оподаткування, обліку та фінансової звітності Професійної Асоціації Реєстраторів та Депозитаріїв (рішення Ради ПАРД № 30 від 27.12.2013 р.);
- член Комітету з розвитку фондового ринку та інвестицій Асоціації «Український
Кредитно-Банківський Союз» (Рішення Спостережної Ради УКБС від 01.04.2015 р.);
- член робочої групи Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів
(ПАРД) з реорганізації Асоціації (10.02.2018).
▪ зав. відділу Луніна Інна Олександрівна
- член Науково-експертної ради Рахункової палати України
- член редакційної колегії наукових журналах: «Економіка і прогнозування» та «Фінанси України».
▪ ст.наук.спів. Степанова О.В.
- член робочої групи з питань приватного партнерства у сфері охорони здоров’я при
Міністерстві охорони здоров’я.
▪ зав. відділом Борзенко О.О.
- член редакторського колективу фахового журналу Житомирского Державного Університету «Житомирський науковий вісник».
▪ зав. відділом Н.М. Шелудько:
- член експертної групи Національного комітету з промислового розвитку;
- член редколегії журналів «Економіка та прогнозування», «Актуальні проблеми економіки»;
▪ наук. співр. Зубик С.П.:
- член робочої групи з доопрацювання нової редакції проекту Закону України «Про не-
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державне персійне забезпечення»;
- член Цільової команди з упровадження реформ фінансового сектору;
▪ гол.н.с. з покладанням обов’язків зав. відділу чл.-кор. НААН України Осташко Т.О.
- член галузевої робочої групи з напрямку «Торгівельна політика в інтересах розвитку
промислового виробництва та експорту» при Національному комітеті з промислового розвитку
України.
- член редакційного колегії журналу «Економіка і прогнозування».
▪ пров. наук. співр. Лір В.Е.
- член науково-технічної ради у сфері технічного регулювання при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
▪ пров. наук. співр. Венгер В.В.
- член редакційного колегії журналу «European scientific journal of Economic and
Financial innovation» (Київський університет імені Бориса Грінченка).
▪ зав. відділом Подолець Р.З., ст. наук. співр. Дячук О.А..
- члени робочої групи з питань формування державної кліматичної політики при Міністерстві екології та природних ресурсів України;
- члени експертної ради з питань підготовки проекту Плану заходів з реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року;
- члени Технічної робочої групи з питань енергетики та клімату при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства (м. Відень, Австрія).
▪ ст. наук. співр. Дячук О.А.
- член координаційної ради НАН України з проблем, пов’язаних з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату;
- член Міжвідомчої робочої групи з розробки політики стимулювання енергоефективності на промислових підприємствах в рамках переходу до низьковуглецевого розвитку.
▪ зав. відділом Бобух І.М.:
- член робочої групи по підготовці Парламентських слухань «Освіта і наука для забезпечення збалансованого розвитку людського капіталу в Україні»;
▪ зав. відділом чл.-кор. НАН України Єгоров І.Ю.:
- член Комісії НАНУ з міжнародної діяльності та участі у Програмі «Горизонт-2020»,
- керівник офісу оцінки діяльності наукових установ НАНУ,
- член робочої групи НАНУ з програми «Ресурс»,
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- член робочої групи МОН з проблем інноваційного розвитку;
- член Національної наукової ради України;
- член робочої групи з розробки методичного забезпечення впровадження концепції
«розумної спеціалізації» в Україні,
- член Міжвідомчої робочої групи з проблем підготовки дорожньої карти реалізації
угоди з ЄС у науково-технічній сфері (проводилися відповідні засідання).
▪ пров. наук. співр. Бойко О.М.:
- експерт робочої групи з питань доопрацювання проекту закону України «Про малі
виробничі бізнес-парки» (НДІПП);
- експерт робочої групи по МСП (КМУ, ВРУ, МІМ та ін.);
- експерт робочої групи КМДА з актуалізації “Стратегії розвитку міста Києва до 2020
р.”;
- головний експерт робочої групи РПР і ВРУ Комітету з промислової політики та розвитку підприємництва щодо опрацювання змін до ЗУ “Про індустріальні парки”, Податкового
та Митного кодексів України;
- експерт робочої групи МЕРТ України та ВРУ Комітету з промислової політики та розвитку підприємництва щодо опрацювання змін до ЗУ “Про індустріальні парки”, Податкового
та Митного кодексів України. (реєстр. №2554а-д, №2555а-д).
▪ зав. відділу Никифорук О.І. :
- член комітету рецензентів двох міжнародних журналів «Oeconomia Copernicana» та
«Equilibrium.Quarterly Journal of Economics and Economic Policy» (Польша).
- член Робочої групи Міністерства інфраструктури та НАН України «Щодо розвитку
транспортних інновацій».
▪ зав. відділом Дейнеко Л.В. :
- заст. голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій Міністерства
освіти і науки України з проблем секторального розвитку та підприємництва відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2014 р. №78.
- член Всеукраїнської мережи фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку «REGIONET».
- член Комітету по державно-приватному партнерству при Торгово-промисловій палаті
України.
- член редакційної колегії наукового журналу MIND JOURNAL (Польща, м. Бєльсько-
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Бяла).
- член редакційної колегії наукового журналу «Environmental Economics» (м. Суми).
- член редакційної колегії наукового журналу «Економіка харчової промисловості» (м.
Одеса).
- Участь у групі експертів з оцінки наукового проекту на конкурс Ф82 на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених на 2019 рік.
▪ наук. співр. Ципліцька О.О.
- член редакційної колегії фахового наукового журналу «Наукові праці. Серія «Економіка» (м. Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра Могили).
▪ зав. відділом Дейнеко Л.В., ст. наук. співр. Кушніренко О.М.
- члени Комітету по державно-приватному партнерству при Торгово-промисловій палаті України.
- члени Робочої групи з організації проведення конференції «Нова індустріалізація: виклики, можливості та перспективи для України».
▪ зав. відділом Дейнеко Л.В., ст. наук. співр. Шелудько Е.І., ст. наук. співр. Гахович
Н.Г., ст. наук. співр. Кушніренко О.М.
- члени Робочої групи при підготовці «Експортної стратегії України».
▪ зав. відділом Никифорук О.І.:
- член комітету рецензентів міжнародних журналів «Oeconomia Copernicana» та
«Equilibrium.Quarterly Journal of Economics and Economic Policy» (Польша);
- член Робочої групи Міністерства інфраструктури та НАН України «Щодо розвитку
транспортних інновацій».
▪ зав. відділом Шубравська О.В.:
- член Міжвідомчої експертної групи з питань державного регулювання аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України (наказ від 11 квітня 2016 р. № 143:
http://document.ua/pro-stvorennja-robochoyi-grupi-z-pitan-derzhavnogo-regulyuva-doc268988.html).
- член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.
▪ гол. наук. співр. Молдаван Л.В.:
- член робочої групи Комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин по
підготовці та напрацюванню змін до законодавства України з метою створення комплексних
умов для розвитку сімейних фермерських господарств;
- член робочої групи Міністерства аграрної політики та продовольства України з пи-
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тань вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності сільськогосподарських кооперативів;
- член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.
▪ гол. наук. співр. акад. НААН України Пасхавер Б.Й.:
- член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників;
▪ зав. відділом чл.-кор. НАН України Бородіна О.М.
- член Наукової ради Національного фонду досліджень України
▪ зав. відділом Балакірєва О.М.:
- національний експерт ЮНІСЕФ,
- член Світової асоціації зі СНІДу;
- керівник проекту в Україні міжнародного дослідницького проекту ESPAD (The
European School Survey Project on Alcohol and other Drugs - «Європейське опитування учнівської
молоді щодо тютюнопаління та вживання наркотичних речовин»);
- керівник проекту в Україні, член Асамблеї міжнародного проекту HBSC («Health
behaviour school-aged children» – «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді»);
- директор міжнародного дослідницького проекту «European Values Study» та «World
Values Study» в Україні.
- член правління Соціологічної асоціації України,
- член Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства,
- член Робочої групи з моніторингу та оцінки Державної служби з питань протидії з
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням Міністерства охорони здоров’я України,
-

голова Комісії з професійної етики соціолога Соціологічної асоціації України,

-

головний редактор наукового журналу «Український соціум».

▪ Галустян Ю.М.
-

член редакційного колегії журналу «Український соціум».

▪ Петрова І.Л.
-

член редакційного колегії журналів: «Демографія і соціальна економіка», «Ринок

праці та зайнятість населення», «Соціально-трудові відносини: теорія та практика», «Україна:
аспекти праці».

VI. КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, З’ЇЗДИ ТОЩО
Співробітники Інституту в 2018 році прийняли участь в організації та проведенні 22 наукових заходів за кодами бюджетних програм 6541030, 6541230 та виступили учасниками близько 670 наукових заходів (науково-практичних конференцій,
круглих столів, семінарів), в т.ч. 83 закордоном.
№
п/п

1.

2.

Назва

Круглий стіл «Фінансовоекономічний потенціал успішного співробітництва
між КНР та Україною в
контексті реалізації ініціативи «Один пояс, один
шлях»
Круглий стіл «Виклики та
досягнення у банківському
секторі України: підсумки 2017 року і прогнози
на 2018-й»

Співорганізатори

Дата проведення

Кількість
учасників
(в т.ч. з країн далекого
зарубіжжя,
з країн
СНД)

Загальна проблематика; найбільш
вагомі результати заходу (рішення,
рекомендації, зміст резолюції)

Інститут світової економі- 23.01.18 р.
ки та політики Китайської
академії суспільних наук

20 (5)

Посольство Республіки
Болгарія в Україні,
Громадська організація
«Клуб банкірів»

27.02.18 р.

38 (14)

Підписання
Меморандуму
про
взаєморозуміння між Державною
установою «Інститут економіки та
прогнозування Національної академії наук України» та Інститутом
світової економіки та політики Китайської академії суспільних наук
Підсумки діяльності банківського
сектора економіки України у 2017
році; дискутувались оцінки та очікування експертів щодо ключових
викликів та ризиків у діяльності банків у 2018 році.
Проблеми і перспективи діяльності
державних та контрольованих державою банків у контексті перспектив практичної реалізації ініціатив
Мінфіну щодо зниження участі
держави у капіталі банківського сектора до 2020 року.
Обговорення Проекту Декларації,

3.

Круглий стіл «Стратегія Міністерство фінансів
розвитку державного бан- України,
ківського сектору»
Громадська організація
«Клуб банкірів»

23.03.18 р.

34 (2)

4.

Міжнародна конференція

27.03.18 р.

80 (6)

Громадська спілка «Украї-
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№
п/п

Назва

Співорганізатори

Дата проведення

«На шляху до декларації
ООН про права селян та
інших людей, які працюють у сільській місцевості»

нська мережа сільського
розвитку», La Via
CAMPESINA

5.

Семінар «Підлітки в
Україні: права, потреби та
впровадження загального
коментаря №20 у державній політиці»

6.

Науково-практична конференція «Формування сучасної валютної політики»

7.

Науково-практичний круглий стіл до Дня науки та
100-річчя НАНУ «Банкінг
в умовах «нової нормальності»»

Міністерство Соціальної
12.04.18 р.
Політики України
ГО «Український інститут
соціальних досліджень
імені О.Яременка»
Дитячий Фонд ООН
(ЮНІСЕФ) В Україні
ДВНЗ «Київський націона- 19.04.18 р.
льний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ННІ фінансів, банківської
17.05.18 р.
справи та кафедрою банківської справи та фінансового моніторингу Університету державної фіскаль-

Кількість
учасників
(в т.ч. з країн далекого
зарубіжжя,
з країн
СНД)

20

15

70

119

Загальна проблематика; найбільш
вагомі результати заходу (рішення,
рекомендації, зміст резолюції)

підведення підсумків громадського
діалогу, обговорення особливостей
проходження процесу розгляду проекту декларації на міжнародному
рівні, зокрема, у спеціальній міжурядовій робочій групі відкритого
складу Ради з прав людини ООН, та
озвучення позиції всіх зацікавлених
сторін.
Було прийнято резолюцію, в якій
висловлюється підтримка проекту
Декларації та міститься заклик до
найвищих органів влади в Україні
сприяти її схваленню ООН
Обговорення рекомендацій щодо
визначення та запобіганню перешкод та шляхів удосконалення державної політики щодо прав і потреб
підлітків в Україні
Обговорено загрози і ризики формування нової моделі валютної лібералізації в процесі європейської інтеграції України
Основна мета круглого столу - обговорення питань стосовно тенденцій банківського обслуговування,
що спостерігаються у вітчизняній
банківській системі, та пошук шля-

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

№
п/п

Назва

Співорганізатори

Дата проведення

Кількість
учасників
(в т.ч. з країн далекого
зарубіжжя,
з країн
СНД)

ної служби України
8.

Круглий стіл «Соціальнокласові трансформації і
формування нової якості
економічної освіти
як складові реконструктивного розвитку»

9.

Круглий стіл «Сучасні інструменти залучення інвестицій в створення місцевої
інфраструктури. Рішення
для України»
Круглий стіл «Цифрова
економіка: теоретичні підґрунтя та стратегія розвитку
в України»

10.

11.

Міжнародна конференція
«Оцінка оцінювання наукових організацій в Украї-

05.06.18 р.

26

Громадська організація
«Клуб банкірів»

08.06.18 р.

26 (4)

Рада Національного банку
України

14.06.18 р.

20

27.06.18 р.

50 (8)

120

Загальна проблематика; найбільш
вагомі результати заходу (рішення,
рекомендації, зміст резолюції)

хів відновлення довіри до діяльнсті
банків.
Обговорено питання щодо забезпечення комплементарної єдності економічної ефективності і соціальної
справедливості в умовах формування нової стійкої соціальної групи –
медіум-класу..
Підготовлено резолюцію з рекомендаціями державним органам виконавчої влади щодо удосконалення соціально-економічної політики з метою
забезпечення соціальної справедливості в умовах нестабільності.
Обговорені проблеми, пов’язані з
розширенням обсягів та інструментарію інвестування у створення та
розвиток локальної інфраструктури
в Україні.
Розглянуто Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства
України на 2018-2020 роки (затверджена Кабінетом міністрів України)
та пропозиції Інституту економіки та
прогнозування НАН України щодо
розробки Стратегії цифрового розвитку України на період 2019–2035
років та Національної програми
"Цифрова Україна 2025".
У Києві проведено спільну українсько-німецьку конференцію, на якій
було висвітлено досвід з оцінюван-
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№
п/п

12.

Назва

ні: можливе використання
досвіду Німеччині»
"Evaluating the Evaluation of
Science Organisations in
Ukraine - Possible
Applications of Experiences
from Germany".
ІХ Теоретикометодологічний семінар за
міжнародною участю
VI міжнародний конкурс
молодих науковців «Архетипіка і публічне управління: європейський простір у
вимірах уявного, реального
та ідеального»

Співорганізатори

Дата проведення

Кількість
учасників
(в т.ч. з країн далекого
зарубіжжя,
з країн
СНД)

121

Загальна проблематика; найбільш
вагомі результати заходу (рішення,
рекомендації, зміст резолюції)

ня наукових установ Асоціації Лейбниця у Німеччині, а також визначено проблеми оцінювання ефективності наукових установ в Україні
та обговорено шляхи їх вирішення.
Національна академія дер29жавного управління
30.06.18 р.
при президентові України
м. МонУніверситет Монпельє 3
пельє
імені Поля Валері
(Франція)
Всеукраїнська асамблея
докторів наук з державного
управління
Інститут соціальної та
політичної психології
НАПН України
Українська технологічна
академія
Громадська
організація 11.07.18 р.
«Клуб банкірів»

13.

Круглий стіл «Фінансування великих інфраструктурних проектів. «Big
tickets»

14.

Міжнародний науковий
ДВНЗ «Університет банків- 10.10.18 р.
семінар «Стратегії взаємодії ської справи»
МВФ та України»

52 (22)

Об’єднання на засадах методології
архетипіки міждисциплінарних
зусиль представників соціальногуманітарного знання навколо
вирішення теоретичних
і практичних проблем публічного
управління, пов’язаних із змінами,
що їх переживає
спільний європейський простір

34 (6)

Обговорювались питання, пов’язані
з існуючими обмеженнями та перспективами фінансування крупних
інфраструктурних проектів в Україні
Дослідженню стратегії взаємодії
МВФ та України. Проаналізовані
існуючі проблеми у сфері взаємодії
МВФ та України, Грузії, Казахстану
та запропоновані шляхи їх

31 (3)
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№
п/п

Назва

15.

ІІ Міжнародна науковопрактична конференція
"Корпоративні фінанси:
проблеми та перспективи
інноваційного розвитку"

16.

XІ міжнародна науковопрактична конференція
«Інформація, аналіз,
прогноз – стратегічні
важелі ефективного
державного управління»

17.

Круглий стіл «Закон України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»: значення
і практичне застосування»
Круглий стіл «Аграрний та
сільський розвиток в Україні та Польщі: схожість та

18.

Співорганізатори

Дата проведення

ДВНЗ «Київський націона- 12.10.18 р.
льний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ), кафедра
корпоративних фінансів і
контролінгу.
University of Konstanz, Corporate Finance Department
(Germany)
Институт экономики Национальной академии наук
Беларуси (Білорусь)
18.10.18 р.

Кількість
учасників
(в т.ч. з країн далекого
зарубіжжя,
з країн
СНД)

50

50 (3)

Громадська організація
«Клуб банкірів»

08.11.18 р.

32 (1)

Інститут аграрного та
сільського розвитку Польської академії наук

21.11.18 р.

20

122

Загальна проблематика; найбільш
вагомі результати заходу (рішення,
рекомендації, зміст резолюції)

стабілізації. Сформульовані нові ідеї
та підходи щодо співпраці України з
МВФ на сучасному етапі розвитку
Обговорення проблем інвестиційноінноваційного розвитку України,
ознайомлення с успішними практиками та досвідом зарубіжних країн.
Друк збірника тез доповідей учасників конференції.

Розгляднуто питання прогнозування
пріоритетних напрямів науковотехнічної та інноваційної діяльності,
удосконалення системи інформаційної та інформаційно-аналітичної
підтримки науково-технічної, інноваційної діяльності в контексті євроінтеграційних процесів
Обговорені результати практичної
реалізації спрощеної процедури реорганізації та капіталізації банків, а
також законодавчі ініціативи щодо
удосконалення існуючих підходів.
Обговорені функції та завдання наукових установ в частині імплементації європейських засад аграрного і
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№
п/п

Назва

Співорганізатори

Дата проведення

Кількість
учасників
(в т.ч. з країн далекого
зарубіжжя,
з країн
СНД)

відмінність»

19.

Круглий стіл «Роль економічної науки у суспільному
розвитку: до 100-річчя заснування Української академії наук»

20.

Творчий вечір "Юнгіанський квест"

21.

Конференція "Нова індустріалізація: спільні дії Уряду та бізнесу"

22.11.18 р.

Національна академія дер- 29.11.18 р.
жавного управління при
президентові України
Посольство Франції в
Україні
Національна бібліотека
України ім. Я. Мудрого
Інститут соціальної та
політичної психології
НАПН України
Українська технологічна
академія
всеукраїнська асамблея
докторів наук з державного
управління
Київський інститут музики
ім. р. м. Глієра
Торгово-промислова пала- 11.12.18 р.
та України
CCA, КМДА

42

70 (2)

350 (25)

123
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вагомі результати заходу (рішення,
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сільського розвитку в Україні, як це
передбачено Угодою про асоціацію
між Україною та ЄС.
У виступах учасників розглядалися
питання історії Української академії
наук та ретроспективи академічних
економічних досліджень, ролі економічної науки в суспільних реформах, актуальних проблем і перспектив академічних досліджень.
Підведення підсумків існування
школи і розширення співпраці.

Метою конференції є привернути
увагу ділових кіл, влади та експертного середовища до найактуальні-
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№
п/п

Співорганізатори

Назва

Дата проведення

Кількість
учасників
(в т.ч. з країн далекого
зарубіжжя,
з країн
СНД)

Рада підприємців при КМУ

22.

Міжнародний семінар «Перспективи розвитку та цифрової трансформації економік країн регіону R&B»

Український інститут між- 17.12.18 р.
народної освіти

15 (1)

124

Загальна проблематика; найбільш
вагомі результати заходу (рішення,
рекомендації, зміст резолюції)

ших на сьогоднішній день питань
щодо стимулювання промислового
розвитку, а саме: «Як провести успішну індустріалізацію України в
умовах дефіциту фінансування» та
«Що робиться для захисту прав та
інтересів бізнесу» (ключове питання
потенційних інвесторів).
Обговорення можливостей українсько-китайського співробітництва
та спільної діяльності у напрямі цифрової трансформації економік країн регіону R&B.

Інформація про заплановані на 2019 рік заходи, в яких установа є організатором або співорганізатором:
Назва
(Назви заходів навести українською,
російською та англійською мовами)

Дата проведення

Теоретико
методологічний-семінар 10-11.06.19 р.
«Архетипіка і публічне управління:
стратегії сталого розвитку в умовах
цивілізаційних зрушень»

Місце
проведення
Львів

Перелік співорганізаторів

Національна академія державного управління при президентові України
Університет Монпельє 3 ім. Поля Валері
Всеукраїнська асамблея докторів наук з
державного управління
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Українська технологічна академія
Університет «Львівська політехніка»

Посилання на
веб-сайт Інституту або конференції

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Назва
(Назви заходів навести українською,
російською та англійською мовами)
Міжнародна наукова конференція
«Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС» (“Problems of
development of EU financial
institutions”)

Дата проведення

Місце
проведення

21.03.19 р.

Київ

Перелік співорганізаторів

Київський національно-економічний
університет
Киевский университет туризма, экономики
и права

125

Посилання на
веб-сайт Інституту або конференції
Матеріали
конференції
будуть
опубліковані на
веб-сайті
Інституту
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VIII. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Упродовж 2018 р. в Інституті побачили світ (вийшли друком або оприлюднені на інформаційному порталі Інституту) 10 монографій, 5 наукових доповідей та 3 збірників матеріалів та тез. Випущено чергові номери започаткованих Інститутом періодичних видань.
Співробітники Інституту опублікували 794 друкованих наукових праць, з них 695 – у
вітчизняних виданнях, 99 – у зарубіжних за кодами бюджетних програм 6541030, 6541230.
Монографії (наукові видання)
За бюджетною програмою КПКВК 6541030
1. Економіка. Економічні науки: Імплементація європейських засад сільського розвитку в Україні : монографія / за ред. чл.-кор. НАН України О.М. Бородіної ; НАН України,
ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2018. – 300 с.; табл. рис. (Ум.-друк.арк.
18,75. Обл.-вид. арк. 16,9). Наклад 140 прим. – ISBN 978-966-02-8579-8
У монографії узагальнено європейські засади сільського розвитку та аргументовано доцільність орієнтації вітчизняної політики сільського розвитку на посилення здатності села до
здійснення вагомого внеску в економічне зростання і продукування суспільних благ, на формування подібної до європейської системи розроблення стратегій і програмних завдань зрівноваженого розвитку сільського господарства й села. Обґрунтовано стратегічні напрями та механізми сільського розвитку у сфері вдосконалення земельних відносин в Україні на основі європейських соціально орієнтованих підходів до їх регулювання; якісного оновлення і реалізації людського капіталу на селі із запровадженням освітніх моделей та інноваційних мережевих
структур для дорослого населення, а також підвищення доступності базових послуг; підвищення життєздатності та конкурентоспроможності господарювання на селі, особливо в частині
сприяння становленню сімейного фермерського укладу європейського зразка; консолідації
сільських громад, збереження та реалізації їх самоврядних функцій в умовах реформування
місцевого
самов-рядування
та
територіальної
організації
влади.
Для науковців, фахівців агропродовольчої сфери, регіонального і соціального розвитку, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і
студентів ВНЗ гуманітарного профілю.
В монографии обобщены европейские принципы сельского развития и аргументирована
целесообразность ориентации отечественной политики сельского развития на усиление способности села к осуществлению весомого вклада в экономический рост и продуцирование общественных благ, на формирование системы разработки стратегий и программных задач уравновешенного развития сельского хозяйства и села, подобной европейской. Обоснованы стратегические направления и механизмы сельского развития в сфере совершенствования земельных
отношений в Украине на основе европейских социально ориентированных подходов к их регулированию; качественного обновления и реализации человеческого капитала на селе с введением образовательных моделей и инновационных сетевых структур для взрослого населения, а также повышение доступности базовых услуг; повышение жизнеспособности и конкурентоспособности хозяйствования на селе, особенно в части содействия становлению семейного фермерского уклада европейского образца; консолидации сельских общин, сохранения и
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реализации их самоуправленческих функций в условиях реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти.
Для научных работников, специалистов агропродовольственной сферы, регионального
и социального развития, работников органов государственного управления и местного самоуправления, преподавателей, аспирантов и студентов вузов гуманитарного профиля.
2. Економіка. Економічні науки: Відтворювальна динаміка економічних систем: інститути та діяльність : монографія / за ред. чл.-кор. Гриценка А.А. ; НАН України, ДУ «Ін-т
екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 534 с. : табл., рис. – Режим
доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/297.pdf (Об’єм даних 4,63 МБ. Ум.-друк.арк. 58,85.
Обл.вид.арк. 24,6). – ISBN 978-966-02-8654-2 (електронне видання)
Розкрито взаємозв’язок інститутів та економічної діяльності у відтворювальній динаміці економічних систем. Розроблено підходи до подолання соціально-економічних та інституційних суперечностей відтворювальної динаміки економічної системи України. Робота розкриває сутність та сучасні особливості відтворювальної динаміки та обґрунтовує закономірність початку процесу формування реконструктивного типу відтворення, яке поєднує
просте, звужене й розширене відтворення різних складових економічної системи із домінуванням якісних перетворень над кількісними, зміною міри та критеріїв соціально-економічного
розвитку і відкриває можливість використання негативних форм економічної динаміки – кризи, депресії і деструктивного зростання – для якісної перебудови структури економічної системи. На цій основі в роботі розкрито інституційні основи саморегулювання суспільного
відтворення в умовах трансформаційних зрушень та глобальних змін у системі господарювання, характер циклічності відтворювальної динаміки, закономірності та особливості впливу
фінансових, грошово-кредитних, зовнішньоекономічних відносин на відтворювальну динаміку
економічних систем.
Раскрыта взаимосвязь институтов и экономической деятельности в воспроизводственной динамике экономических систем. Разработаны подходы к преодолению социальноэкономических и институциональных противоречий воспроизводственной динамики экономической системы Украины. Работа раскрывает сущность и современные особенности воспроизводственной динамики и обосновывает закономерность начала процесса формирования реконструктивного типа воспроизводства, которое совмещает простое, суженное и расширенное воспроизводство различных составляющих экономической системы с доминированием качественных преобразований над количественными, изменением меры и критериев социальноэкономического развития и открывает возможности использования негативных форм экономической динамики – кризиса, депрессии и деструктивного роста – для качественной перестройки структуры экономической истемы. На этой основе в работе раскрыты институциональные основы саморегулирования общественного воспроизводства в условиях трансформационных сдвигов и глобальных изменений в системе хозяйствования, характер цикличности воспроизводственной динамики, закономерности и особенности влияния финансовых, денежнокредитных, внешнеэкономических отношений на воспроизводственную динамику экономических систем.
3. Економіка. Економічні науки: Корнівська В.О. Інститути фінансового посередництва в процесі формування інформаційно-мережевої економіки : монографія / Валерія
Олегівна Корнівська ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2018. –
436 с., табл., рис. (Ум. друк. арк. 27,25. Обл.-вид. арк. 24,06). – Наклад 300 прим. – ISBN 978–
966–02–8570–5
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У монографії представлено результати дослідження трансформацій інститутів фінансового посередництва у процесі впровадження нових принципів економічної діяльності в умовах
формування інформаційно-мережевої економіки та транзиції капіталізму. Розкрито історичні
умови інституціоналізації фінансового посередництва: дефіцит інформації та ліквідності, і
на цій основі визначено первісне історичне економічне призначення фінансового посередництва, що полягає в оптимізації інформаційної асиметрії та забезпеченні ліквідності. Трансформації умов діяльності фінансових посередників у процесі становлення інформаційномережевої економіки через інформаційний профіцит та профіцит ліквідності вплинули на мотивації їх функціонування, спричинили кризу фінансового посередництва як такого та призвели до зміни його місця в системі економічних зв'язків. Інформаційно-мережева економіка кардинальним чином перетворює глибинні основи капіталістичного суспільства. В умовах інформаційного профіциту інституційно-ціннісні засади економічної діяльності відходять на другий
план, при цьому базовими структуруючими елементами стають патерни – моделі поведінки.
Новітні технології зумовлюють нівелювання ринкових механізмів економічної взаємодії та
стають частиною нових організаційних засад, що звужують простір економічної свободи та
відповідальності економічних суб'єктів, роблять їх операційну діяльність безальтернативною в
рамках загальноприйнятих патернів.
Для фахівців у галузі економіки, викладачів і студентів економічного і соціальногуманітарного спрямування.
В монографии представлены результаты исследования трансформаций институтов финансового посредничества в процессе внедрения новых принципов экономической деятельности в условиях формирования информационно-сетевой экономики и транзиции капитализма.
Раскрыты исторические условия институционализации финансового посредничества: дефицит
информации и ликвидности, и на этой основе определено первоначальное историческое экономическое назначение финансового посредничества, заключающееся в оптимизации информационной асимметрии и обеспечении ликвидности. Трансформации условий деятельности
финансовых посредников в процессе становления информацийно-сетевой экономики путем
информационного профицита и профицита ликвидности повлияли на мотивации их функционирования, привели к кризису финансового посредничества как такового и к изменению его
места в системе экономических связей. Информационно-сетевая экономика кардинальным образом меняет глубинные основы капиталистического общества. В условиях информационного
профицита институционально-ценностные основы экономической деятельности отходят на
второй план, при этом базовыми структурирующими элементами становятся паттерны – модели поведения. Новейшие технологии обуславливают нивелирование рыночных механизмов
экономического взаимодействия и становятся частью новых организационных принципов, сужающих пространство экономической свободы и ответственности экономических субъектов,
приводящих к тому, что их операционная деятельность не имеет альтернативы в рамках общепринятых паттернов.
Для специалистов в области экономики, преподавателей и студентов экономического и
социально-гуманитарного направления.
4. Економіка. Економічні науки: ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ І
ПРОГНОЗАХ: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України /
відп. ред. – акад. НАН України В.М. Геєць; редколегія: В.М. Геєць (голова), А.А. Гриценко,
В.В. Небрат, І.І. Бажал (відповідальний секретар) / НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув.
НАН України". – К., 2018. – 568 с. (Ум. друк. арк. 35,5. Обл.-вид. арк. 30,04). – Наклад 100
прим. – ISBN 978-966-02-8705-1
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Видання присвячене історії створення та діяльності головного академічного осередку
розвитку економічних досліджень у незалежній Україні – ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». У монографії розглядаються найголовніші моменти у постановці та
вирішенні теоретико-методологічних і науково-практичних проблем, як вони поставали в ході
трансформації суспільства та економіки України упродовж першого двадцятиліття діяльності
інституту, що відповідає початковому періоду формування держави, її економічної стратегії,
системи державного управління, державних фінансів, механізмів регулювання та, зрештою,
економічної моделі розвитку. Окремі розділи присвячені аналізу напрямів та результатів наукової діяльності установи; представленню наукових шкіл, які сформовано в інституті; розкриттю внеску окремих вчених у розвиток економічної науки; підготовці наукових кадрів та видавничій діяльності Інституту економіки та прогнозування.
Книгу адресовано вченим-економістам, які займаються розробленням наукового забезпечення економічних реформ та макропрогнозуванням, фахівцям у галузі теорії та історії суспільних трансформацій, викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти, всім, хто цікавиться історією української науки та її перспективами.
Издание посвящено истории создания и деятельности главного академического центра
развития экономических исследований в независимой Украине – ГУ «Институт экономики и
прогнозирования НАН Украины». В монографии рассматриваются основные моменты в постановке и решении теоретико-методологических и научно-практических проблем по мере их
возникновения в ходе трансформации общества и экономики Украины в течение первого двадцатилетия деятельности института, что соответствует начальному периоду формирования государства, его экономической стратегии, системы государственного управления, государственных финансов, механизмов регулирования и, наконец, экономической модели развития.
Отдельные разделы посвящены анализу направлений и результатов научной деятельности учреждения; представлению научных школ, которые сформированы в институте; раскрытию
вклада отдельных ученых в развитие экономической науки; подготовке научных кадров и издательской деятельности Института экономики и прогнозирования.
Книга адресована ученым-экономистам, которые занимаются разработкой научного
обеспечения экономических реформ и макропрогнозирования, специалистам в области теории
и истории общественных трансформаций, преподавателям, аспирантам и студентам экономических специальностей высших учебных заведений, всем, кто интересуется историей украинской науки и ее перспективами.
5. Економіка. Економічні науки: Лір В.Е. Імперативи і детермінанти енергетичної
політики сталого розвитку : монографія / Віктор Еріхович Лір ; НАН України, ДУ «Ін-т
екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2018. – 484 ; табл. рис. (Ум. друк. арк. 30,25. Обл.-вид.
арк. 25,8). – Наклад 300 прим. – ISBN 978-966-02-8580-4
У монографії розглядається проблема формування та реалізації енергетичної політики в
умовах актуалізації парадигми сталого розвитку. Представлено еволюцію наукової думки щодо можливостей збалансування зростаючих потреб людства та доступних природних ресурсів.
Виявлені закономірності зміни енергетичних порогів та причини виникнення енергетичних
криз. Встановлені імперативи та визначені детермінанти національної енергетичної політики
як похідні цілей та завдань сталого розвитку. Визначені тенденції та чинники зміни структурних пропорцій енергетичних балансів світового та національного господарств, здійснено індикативний аналіз енергоефективності та енергетичної безпеки України у порівнянні з іншими
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країнами. Розглянуто особливості формування та розвитку ринків окремих видів енергоресурсів. Проаналізовано вплив державних та ринкових детермінант, а також соціальних та екологічних чинників на успішність проведення національної енергетичної політики. Означені
напрями розвитку паливно-енергетичного комплексу та формування конкурентних ринків
енергоресурсів в умовах європейської інтеграції України.
Для працівників органів державного управління, наукових співробітників та дослідників, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ.
В монографии рассматривается проблема формирования и реализации энергетической
политики в условиях актуализации парадигмы устойчивого развития. Показана эволюция научной мысли относительно возможностей сбалансирования растущих потребностей человечества и доступных природных ресурсов. Выявлены закономерности изменения энергетических
порогов и причины возникновения энергетических кризисов. Установлены императивы и
определены детерминанты национальной энергетической политики как производные целей и
задач устойчивого развития. Определены тенденции и факторы изменения структурных пропорций энергетических балансов мирового и национального хозяйства, осуществлен индикативный анализ энергоэффективности и энергетической безопасности Украины по сравнению с
другими странами. Рассмотрены особенности формирования и развития рынков отдельных видов энергоресурсов. Проанализировано влияние государственных и рыночных детерминант, а
также социальных и экологических факторов на успешность проведения национальной энергетической политики. Указаны направления развития топливно-энергетического комплекса и
формирование конкурентных рынков энергоресурсов в условиях европейской интеграции Украины.
Для работников органов государственного управления, научных сотрудников и исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.
6. Економіка. Економічні науки: Степанова О.В.Фінансування соціальних функцій
держави в умовах трансформацій фіскального простору : монографія / Олена Вікторівна Степанова ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2018. – 420 с. ;
табл., рис. (Ум.-друк. арк. 26, 25. Обл.-вид. арк. 21,0). – Наклад 300 прим. – ISBN 978-966-028571-2
У монографії викладено теоретичні та методологічні засади фінансування соціальних
функцій держави в умовах трансформації фіскального простору. Виявлено проблеми формування та використання фіскального простору для фінансування соціальних функцій держави, а також запропоновано принципи діагностики потенціалу фіскального простору для охорони здоров’я. Розроблено методологічні підходи до формування сценарних прогнозів впливу фінансування системи охорони здоров’я на стійкість державних фінансів на довгострокову та середньострокову перспективу у контексті становлення економіки довголіття та старіння населення.
Обґрунтовано особливості децентралізації фіскального простору для фінансування соціальних
функцій держави.
Для науковців-фахівців та працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, фахівців з питань бюджету і фінансування системи охорони здоров’я та соціального захисту, викладачів, аспірантів, а також широкого кола читачів, які цікавляться означеною
проблематикою.
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В монографии изложены теоретические и методологические основы финансирования социальных функций государства в условиях трансформации фискального пространства. Выявлены проблемы формирования и использования фискального пространства для финансирования
социальных функций государства, а также предложены принципы диагностики потенциала фискального пространства для здравоохранения. Разработаны методологические подходы к формированию сценарных прогнозов влияния финансирования системы здравоохранения на устойчивость государственных финансов на долгосрочную и среднесрочную перспективу в контексте
становления экономики долголетия и старения населения. Обоснованы особенности децентрализации фискального пространства для финансирования социальных функций государства.
Для ученых-специалистов и работников органов государственного управления и местного самоуправления, специалистов по вопросам бюджета и финансирования системы здравоохранения и социальной защиты, преподавателей, аспирантов, а также широкого круга читателей,
интересующихся обозначенной проблематикой.
7. Економіка. Економічні науки: Чинники і тренди економічного зростання в Україні : колективна монографія / [Скрипниченко М.І., Кораблін С.О., Крючкова І.В. та ін.] ; за ред.
д-ра екон. наук, чл.-кор. НАН України М.І. Скрипниченко; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – Електрон дані. – К., 2018. – 388 с.: табл., рис. – Режим доступу :
http://ief.org.ua/docs/mg/302.pdf (Об’єм даних 8,7 Мб. Ум.-друк. арк. 22,0. Обл.-вид. 16,7). –
ISBN 978-966-02-8719-8 (електронне видання)
У монографії системно розкрито та формалізовано специфіку взаємодії основних фундаментальних чинників прискорення зростання в економіці України у розрізі основних макросекторів економіки (реального, бюджетного, грошово-кредитного, зовнішньоекономічного) за
сучасних волатильних умов розвитку світової та вітчизняної економіки, на базі яких з використанням розроблених комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку, орієнтованих на практичну реалізацію в умовах нестабільної економічної кон’юнктури, та модельного
інструментарію оперативного тестування ситуативних змін макросередовища здійснено оцінку
трендів економічного зростання і виконано сценарне прогнозування основних макроекономічних показників України на період до 2020 (2035) рр.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних ВНЗ, фахівців у сфері
економічного планування та прогнозування.
В монографии системно раскрыта и формализована специфика взаимодействия основных фундаментальных факторов ускорения роста в экономике Украины в разрезе основных
макросекторов экономики (реального, бюджетного, денежно-кредитного, внешнеэкономического) в современных волатильных условиях развития мировой и отечественной экономики, на
базе которых с использованием разработанных комплексных интегрированных моделей экономического развития, ориентированных на практическую реализацию в условиях нестабильной экономической конъюнктуры, и модельного инструментария оперативного тестирования
ситуативных изменений макросреды осуществлена оценка трендов экономического роста и
выполнено сценарное прогнозирование основных макроэкономических показателей Украины
на период до 2020 (2035) гг.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов, специалистов в области экономического планирования и прогнозирования.
8. Економіка. Економічні науки: Український ринок праці: імперативи та можливості : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук І.Л. Петрової, канд. екон.наук В.В. Близнюк ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. – Електрон. дані. – К., 2018. – 380 с., табл.,
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рис. (Об’єм даних 8,4 Мб. Ум.-друк. арк. 23,5. Обл.-вид. 17,5). – ISBN 978-966-02-8720-4 (електронне видання)
У монографії виявлено основні тенденції розвитку вітчизняного ринку праці, показано
причини його кризового стану, визначено імперативи подальшого розвитку (ефективну зайнятість, політику адекватної оплати праці; створення гідних робочих місць, випереджальне зростання продуктивності праці, інноваційні процеси у сфері праці). Проаналізовано структурнодинамічні зміни на ринку праці, визначено їх якісні та кількісні параметри і ризики, пов’язані зі
структурними і циклічними змінами в економіці та на ринку праці.
Досліджено інноваційний сегмент ринку праці, встановлено імперативи та можливі
сценарії його розвитку, розкрито зміст нових форм зайнятості, розроблено пакет заходів регулювання ринку інноваційної праці в Україні.
Реалізовано підхід до оцінювання та удосконалення політики регулювання доходів населення в контексті імперативу гідної оплати праці. Обґрунтовано ключові напрями гуманізації українського ринку праці як соціального імперативу: реформування системи освітньої та
професійно-кваліфікаційної підготовки, розвиток соціального діалогу, соціалізація умов праці.
Висвітлено глобалізаційну перспективу ринку праці України. Доведено вплив трудової
міграції на трансформацію ринку праці.
Для науковців, органів державної та виконавчої влади, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей, а також усіх, кого цікавлять проблеми імперативів розвитку
та можливостей змін ринку праці в Україні.
В монографии выявлены основные тенденции развития отечественного рынка труда,
показаны причины его кризисного состояния, определены императивы дальнейшего развития
(эффективная занятость, политика адекватной оплаты труда, создание достойных рабочих
мест, опережающий рост производительности труда, инновационные процессы в сфере труда).
Проанализированы структурно-динамические изменения на рынке труда, определены их качественные и количественные параметры и риски, связанные со структурными и циклическими
изменениями в экономике и на рынке труда.
Исследован инновационный сегмент рынка труда, установлены императивы и возможные сценарии его развития, раскрыто содержание новых форм занятости, разработан пакет мер
регулирования рынка инновационного труда в Украине.
Реализован подход к оценке и совершенствованию политики регулирования доходов
населения в контексте императива достойной оплаты труда. Обоснованы ключевые направления гуманизации украинского рынка труда как социального императива: реформирование системы образовательной и профессионально-квалификационной подготовки, развитие социального диалога, социализация условий труда.
Освещены глобализационные перспективу рынка труда Украины. Доказано влияние
трудовой миграции на трансформацию рынка труда.
Для научных работников, органов государственной и исполнительной власти, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей, а также всех, кого интересуют проблемы императивов развития и возможностей изменений рынка труда в Украине.
9. Економіка. Економічні науки. Белорус О.Г., Власов В.И., Гриценко А.А. Глобальная
конвергентно-сетевая
финансовая
экономика: Монография.– Lambert
Academic
Publishing, 2018. – 632 c. (Об’єм даних 5,04 МБ. Ум.-др.арк. 48,48. Обл.вид.арк.
25,59). ISBN 978-613-9-87407-1 (електронне ввидання)
В.І. Власов, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН
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В монографии представлена оригинальная авторская концепция теории глобализации,
глобальных трансформаций мировой экономики и формирования мир-системы постундустриального глобализма. Предложены новые методологические подходы к раскрытию закономерностей и законов глобализации, глобальной интеграции и глобально-конвергентного соразвития в ХХІ веке. Представлены авторские трактовки основных категорий глобальной политэкономии. Раскрыты специфика и перспективы процессов глобализации в постиндустриальную эпоху. Спрогнозированы эволюция и новые закономерности развития международной
торговли и повышение ее роли в развитии мировой сетевой экономики. Предложены методы
разрешения основного противоречия формирования глобального информационно-сетевого
общества и его проявления в условия глобальной финансиализация экономики. Описаны тенденции закономерности и последствия глобальной сетевой конвергенции в формировании новой мировой финансовой экономики.
У монографії представлена оригінальна авторська концепція теорії глобалізації, глобальних трансформацій світової економіки і формування світ-системи постіндустріального глобалізму. Запропоновано нові методологічні підходи до розкриття закономірностей і законів
глобалізації, глобальної інтеграції та глобально-конвергентного співрозвитку в ХХІ столітті.
Представлені авторські трактування основних категорій глобальної політекономії. Розкрито
специфіку та перспективи процесів глобалізації в постіндустріальну епоху. Спрогнозовані еволюція і нові закономірності розвитку міжнародної торгівлі і підвищення її ролі в розвитку світової мережевої економіки. Запропоновано методи вирішення основного протиріччя формування глобального інформаційно-мережевого суспільства і його прояви в умови глобальної фінансіалізації економіки. Описано тенденції закономірності і наслідки глобальної мережевої
конвергенції в формуванні нової світової фінансової економіки.
The monograph presents the original author's conception of globalization theory, global
transformations of the world economy and the formation of a world-system of post-industrial
globalism. New methodological approaches to the discovery of the laws and laws of globalization,
global integration and global convergent co-development in the XXI century are proposed. It’s
presented author's interpretations of the main categories of global political economy. The specificity
and prospects of globalization processes in the post-industrial era are revealed. The evolution and new
patterns of development of international trade and the increase of its role in the development of the
global network economy are predicted. Methods are proposed for resolving the main contradiction in
the formation of a global information-network society and its manifestation in the context of the
global financialization of the economy. The trends and consequences of the global network
convergence in the formation of a new global financial economy are described.
10. Економіка. Економічні науки: Супрун Н.А. Політична економія суспільного
прогресу Всеволода Голубничого. Т.ІІ. Вибрані твори: монографія / Наталія Анатоліївна Супрун ; укладачі та упорядники Супрун Н. А., Клішова О. В. / за ред. д.е.н., проф. Супрун Н. А.;
НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозувування НАН України». – К.: Наукова думка,
2018. – 422 c. (Ум. друк. арк. 19,5. Обл.-вид. арк. 16,75). – Наклад 200 прим.
Клішова О. В. – пенсіонерка.
У виданні представлено неопубліковані та маловідомі наукові праці видатного українського вченого-економіста, політичного та громадського діяча української діаспори в США
Всеволода Сергійовича Голубничого (1928–1977). Матеріали видання підготовлені на основі
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дослідження рідкісних фондів, що зберігаються у архіві В. Голубничого у Канадському інституті українських студій університету Альберти (м. Едмонтон, Канада).
Видання адресовано дослідникам в галузях економічної історії та історії економічних
вчень України, українознавства та культурно-інтелектуальної спадщини України; викладачам,
аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти; всім, хто цікавиться історією українського господарства та економічної науки.
В издании представлены неопубликованные и малоизвестные научные труды выдающегося украинского ученого-экономиста, политического и общественного деятеля украинской
диаспоры в США Всеволода Сергеевича Голубничего (1928-1977). Материалы издания подготовлены на основе исследования редкостных фондов, хранящихся в архиве В. Голубничого в
Канадском институте украинских студий университета Альберты (г. Эдмонтон, Канада).
Издание адресовано исследователям в области экономической истории и истории экономических учений Украины, украиноведения и культурно-интеллектуального наследия
Украины; преподавателям, аспирантам и студентам экономических специальностей высших
учебных заведений; всем, кто интересуется историей украинского хозяйства и экономической
науки.
Наукові доповіді
За бюджетною програмою КПКВК 6541030
1. Економіка. Економічні науки: Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України : наукова доповідь / за ред. д.е.н. І.М. Бобух ; НАН України, ДУ «Ін-т
екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 390 с., табл., рис. – Режим
доступу : http://ief.org.ua/docs/sr/299.pdf (Об’єм даних 12,3 МБ. Ум. друк. арк. 44,65. Обл.-вид.
арк. 18,9). – ISBN 978-966-02-8653-5 (електронне видання)
У доповіді розглядаються національні та глобальні детермінанти економічного зростання, їхній вплив на стан національної економіки та напрями формування державної політики
переходу до нової якості економічного зростання України. Для фахівців у сфері економіки та
державного управління, науковців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також
широкого кола читачів, які цікавляться питаннями економічного розвитку України. Наукову
доповідь підготовлено у рамках НДР «Національні та глобальні детермінанти економічного
зростання України».
В докладе рассматриваются национальные и глобальные детерминанты экономического
роста, их влияние на состояние национальной экономики и направления формирования государственной политики перехода к новому качеству экономического роста Украины. Для специалистов в сфере экономики и государственного управления, научных работников, аспирантов и студентов экономических специальностей, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами экономического развития Украины. Научный доклад подготовлен в рамках
НИР «Национальные и глобальные детерминанты экономического роста Украины».
2. Економіка. Економічні науки: Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон.
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наук Дейнеко Л.В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2018. –
158 с. (Ум.-друк. арк. 18,75. Обл.-вид. арк. 10,9). – Наклад 150 прим. – ISBN978-966-02-8704-4
У науковій доповіді представлено базу для конструктивного діалогу всіх зацікавлених
сторін задля формування системного бачення розвитку української промисловості та обґрунтування її спроможності стати ключовим елементом стратегії економічного розвитку.
Оцінено перспективи розвитку галузевих ринків, які є важливими для здійснення реформ у переробній промисловості, з урахуванням специфічних проблем їх функціонування та
обґрунтуванням механізмів та інструментів для розвитку потенціалу ключових ринків.
Запропоновано шляхи нарощування технологічної та ресурсної бази для модернізації
промисловості, які зумовлені інноваційним розвитком та переходом до цифровізації промислового виробництва, доступом до фінансових ресурсів та ринків капіталу, можливостями розвитку кадрового потенціалу галузі.
Обґрунтовано напрями посилення глобальних зв’язків у міжнародній торгівлі промисловими товарами та запропоновано механізми сприяння інтеграції України у глобальний ринок.
В научном докладе представлена база для конструктивного диалога всех заинтересованных сторон для формирования системного видения развития украинской промышленности
и обоснование ее способности стать ключевым элементом стратегии экономического развития.
Оценены перспективы развития отраслевых рынков, которые являются важными для
осуществления реформ в перерабатывающей промышленности, с учетом специфических проблем их функционирования и обоснованием механизмов и инструментов для развития потенциала ключевых рынков.
Предложены пути наращивания технологической и ресурсной базы для модернизации
промышленности, обусловленные инновационным развитием и переходом к цифровизации
промышленного производства, доступом к финансовым ресурсам и рынкам капитала, возможностями развития кадрового потенциала отрасли.
Обоснованы направления усиления глобальных связей в международной торговле промышленными товарами и предложены механизмы содействия интеграции Украины в глобальный рынок.
3. Економіка. Економічні науки: Розвиток інноваційної системи України в європейському науково-технологічному просторі : наукова доповідь / за ред. член-кор. НАНУ І.Ю.
Єгорова; НАН України, ДУ «Інститут екон. та прогнозув. НАН України». Електрон. дані. – К.,
2018. – 198 с.: табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/sr/302.pdf (Об’єм 2,4 Мб.
Ум.-друк. арк. 19,8. Обл.-вид. арк. 8,5) .– ISBN 978-966-02-8718-1 (електронне видання)
У доповіді проаналізовано основні риси та тенденції створення єдиного науковотехнічного та інноваційного простору у країнах ЄС, розроблено концепцію та методичний інструментарій для проведення комплексного аналізу стану інноваційної діяльності в Україні із
залученням як традиційних статистичних, так і нових показників, значення яких отримано на
основі проведення національних інноваційних обстежень; оцінено характер інноваційної діяльності різних секторів економіки за методикою інноваційних обстежень ЄС; удосконалено
концептуальні засади євроінтеграції України в науково-технічній та інноваційній сфері, включаючи конкретні рекомендації щодо стимулювання відповідного процесу. Спеціальну увагу
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приділено проблемам гармонізації інноваційної та інших видів політики, зокрема промислової,
соціальної і т.ін. Показано, що в разі «автономного» проведення тієї чи іншої політики порушується цілісність системи державного управління соціально-економічними процесами, що
зумовлює зниження його загальної ефективності. На цій основі розроблено основні положення
«дорожньої карти» реалізації Угоди про асоціацію в частині, що стосується науково-технічної
та інноваційної діяльності.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних
спеціальностей вищих навчальних закладів.
В докладе проанализированы основные черты и тенденции создания единого научнотехнического и инновационного пространства в странах ЕС, разработана концепция и методический инструментарий для проведения комплексного анализа состояния инновационной деятельности в Украине с привлечением как традиционных статистических, так и новых показателей, значения которых получены на основе проведения национальных инновационных обследований; оценен характер инновационной деятельности различных секторов экономики по
методике инновационных обследований ЕС; усовершенствованы концептуальные основы евроинтеграции Украины в научно-технической и инновационной сфере, включая конкретные
рекомендации по стимулированию соответствующего процесса. Особое внимание уделено
проблемам гармонизации инновационной и других видов политики, в частности промышленной, социальной и т.д. Показано, что в случае «автономного» осуществления той или иной политики нарушается целостность системы государственного управления социальноэкономическими процессами, что приводит к снижению его общей эффективности. На этой
основе разработаны основные положения «дорожной карты» реализации Соглашения об ассоциации в части, касающейся научно-технической и инновационной деятельности.
Для научных работников, государственных служащих, преподавателей, аспирантов и
студентов экономических специальностей высших учебных заведений.
За бюджетною програмою КПКВК 6541050
1. Економіка. Економічні науки: Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки : наукова доповідь / за ред. д-ра екон.наук О.І. Никифорук ;
НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2018. – 200 с., табл.; рис. (Ум.
друк. арк. 25,0. Обл.-вид. арк. 13,7). – Наклад 150 прим. – ISBN 978-966-02-8652-8
У науковій доповіді охарактеризовано макроекономічні аспекти розвитку транспорту та
здійснено аналіз і прогноз макроекономічних тенденцій та ризиків розвитку транспорту
України. Проведено оцінку викликів, що стоять перед транспортною системою, а саме досягнення адекватної конкурентоспроможності та ефективності, запровадження енергозбереження
та енергоефективності у світі, що декарбонізується, розвиток мультимодальних та інтелектуальних транспортних систем. Розкрито питання доступу до ресурсів розвитку транспортної
системи (фінансові та кадрові ресурси) та оцінено можливості вітчизняної промисловості для
оновлення основного капіталу транспорту. Розглянуто внутрішні пріоритети розвитку транспорту за такими секторами, як залізничний транспорт, автомобільний транспорт та водний
транспорт. Охарактеризовано зовнішні пріоритети розвитку транспорту, а саме політику лібералізації та процеси європеїзації в контексті нової інфраструктурної політики ЄС та вимог
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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Для працівників органів державного управління, науковців, викладачів, аспірантів і
студентів вищих навчальних закладів.
В научном докладе охарактеризованы макроэкономические аспекты развития транспорта и осуществлен анализ и прогноз макроэкономических тенденций и рисков развития транспорта Украины. Осуществлена оценка вызовов, стоящих перед транспортной системой, а
именно достижение адекватной конку-рентоспроможности и эффективности, внедрение энергосбережения и энергоэффективности в декарбонизирующемся мире, развитие мультимодальных и интеллектуальных транспортных систем. Раскрыты вопросы доступа к ресурсам развития транспортной системы (финансовые и кадровые ресурсы) и оценены возможности отечественной промышленности для обновления основного капитала транспорта. Рассмотрены внутренние приоритеты развития транспорта по таким секторам, как железнодорожный транспорт,
автомобильный транспорт и водный транспорт. Охарактеризованы внешние приоритеты развития транспорта, а именно политика либерализации и процессы европеизации в контексте новой инфраструктурной политики ЕС и требований Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Для работников органов государственного управления, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений.
2. Економіка. Економічні науки: Аграрний і сільський розвиток для зростання та
оновлення української економіки : наукова доповідь за ред. чл.-кор. НАН України Бородіної
О.М., д-ра екон. наук Шубравської О.В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН
України». – К., 2018. – 152 с. (Ум. друк. арк. 17,7. Обл.-вид. арк. 12,8). – Наклад 150 прим. –
ISBN 978-966-02-8499-9
У доповіді охарактеризовано макроекономічні цілі, завдання і виклики сучасного агропродовольчого розвитку, наголошується на необхідності відновлення взаємопов’язаності аграрного і сільського розвитку як обов’язкової умови довгострокового стійкого зростання в аграрному секторі та поліпшення якості життя на селі. Оцінено перспективи нарощування сільгоспвиробництва та посилення ролі аграрного сектора у вітчизняній економіці. Досліджено ключові чинники зростання галузі та її позитивного макроекономічного впливу, а саме: належне
фінансове, природоресурсне (зокрема земельне), кадрове та наукове забез-печення, а також
доступ до агроновацій, внутрішнього і зовнішнього агропродовольчих ринків і відповідної інфраструктури. Запропоновано складові державної політики протидії викликам і загрозам у зазначених сферах.
Розкриваються напрями і механізми змін у сільському соціумі, сільській економіці та
життєвому середовищі, необхідні для забезпечення зростання та оновлення національної економіки. Серед рушійних сил цих змін – соціалізація земельних відносин, капіталізація людських ресурсів, руралізація місцевого самоврядування, саморозвиток сільських громад. В оновленні сільської економіки особливу увагу приділено диверсифікації економічної діяльності населення та організаційно-фінансовій підтримці сімейного фермерства, у модернізації життєвого середовища – соціальній та екологічній відповідальності агробізнесу і підвищенню доступності базових послуг, серед яких дедалі більшої важливості набуває доступ до телекомунікацій
вищої потужності.
В докладе охарактеризованы макроэкономические цели, задачи и вызовы современного
агропродовольственного развития, акцентируется на необходимости восстановления взаимос-
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вязанности аграрного и сельского развития как обязательного условия долгосрочного устойчивого роста в аграрном секторе и улучшения качества жизни на селе.
Оценены перспективы наращивания сельхозпроизводства и усиления роли аграрного
сектора в отечественной экономике. Исследованы ключевые факторы роста отрасли и ее положительного макроекономического влияния, а именно: надлежащее финансовое, природоресурсное (в частности земельное), кадровое и научное обеспечение, а также доступ к агроновациям, внутреннего и внешнего агропродовольственных рынков и соответствующей инфраструктуры. Предложены составляющие государственной политики противодействия вызовам и
угрозам в указанных сферах.
Раскрываются направления и механизмы изменений в сельском социуме, сельской экономике и жизненной среде, необходимые для обеспечения роста и обновления национальной
экономики. Среди движущих сил этих изменений – социализация земельных отношений, капитализация человеческих ресурсов, рурализация местного самоуправления, саморазвитие
сельских общин. В обновлении сельской экономики особое внимание уделено диверсификации экономической деятельности населения и организационно-финансовой поддержке семейного фермерства, в модернизации жизненной среды – социальной и экологической ответственности агробизнеса и повышению доступности базовых услуг, среди которых все более важным становится доступ к телекоммуникациям высокой мощности.
Збірники матеріалів та тез
За бюджетною програмою КПКВК 6541030
1.Економіка. Економічні науки: Розвиток співробітництва України із СОТ : матеріали міжнародного круглого столу / відп. ред. О.О. Борзенко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та
прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 68 с. – Режим доступу :
http://ief.org.ua/docs/scc/4.pdf (Об`єм даних 1,19 Мб. Ум. друк. арк. 9,04. Обл.-вид.арк. 4,9). –
ISBN 978-966-02-8451-7
Матеріали міжнародного круглого столу присвячено десятиріччю співробітництва України та СОТ, дослідженню ролі СОТ у сучасних відносинах між країнами ЄС. Проаналізовано
секторальні аспекти розвитку співробітництва України із СОТ. Висвітлено сучасні проблеми
субсидування різних галузей промисловості та сільського господарства та їх вплив на державний бюджет. Визначено позитивні результати та невирішені проблеми систем держзакупівель
на електронних платформах(«Prozorro» та інші).
Материалы международного круглого стола посвящены десятилетию сотрудничества
Украины и ВТО, исследованию роли ВТО в современных отношениях между странами ЕС.
Проанализированы секторальные аспекты развития сотрудничества Украины с ВТО. Освещены современные проблемы субсидирования различных отраслей промышленности и сельского
хозяйства и их влияние на государственный бюджет. Определены положительные результаты
и нерешенные проблемы систем госзакупок на электронных платформах («Prozorro» и другие).
2. Економіка. Економічні науки: Роль економічної науки у суспільному розвитку: До
100-річчя НАН України : матеріали круглого столу (Київ, 22 листопада 2018 р.) / наукова редакція д.е.н. Небрат В.В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 106 с.106 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/9.pdf (Об’єм да-

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

139

них 1,98 Мб. Ум.-друк. арк. 12,32. Обл.-вид. арк. 7,5). – ISBN 978-966-02-8754-9 (електронне
видання)
Збірник матеріалів круглого столу «Роль економічної науки у суспільному розвитку: До
100-річчя НАН України», що відбувся в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 22 листопада 2018 р., укладено за тезами доповідей, присвячених актуальним питанням
історії, сьогодення та перспектив розвитку економічних досліджень в НАН України.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних
спеціальностей вищих закладів освіти, всіх зацікавлених.
Сборник материалов круглого стола «Роль экономической науки в общественном развитии: К 100-летию НАН Украины», который состоялся в ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины» 22 ноября 2018, составлен по тезисами докладов, посвященных актуальным вопросам истории, сегодняшнего дня и перспектив развития экономических исследований в НАН Украины.
Для научных работников, государственных служащих, преподавателей, аспирантов и
студентов экономических специальностей высших учебных заведений, всех заинтересованных.
3. Економіка. Економічні науки: Стратегії взаємодії МВФ та України : матеріали міжнародного наукового семінару / відповідальний редактор д.е.н., проф. О.О. Борзенко ; НАН
України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. дані. – К.,
2018. – 61 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/7.pdf (Об’єм даних 0,62 Мб. Ум.-друк.
арк. 6,74. Обл.-вид. арк. 3,7). – ISBN 978-966-02-8755-6 (електронне видання)
Матеріали міжнародного наукового семінару присвячено дослідженню стратегій взаємодії МВФ та України. Проаналізовано існуючі проблеми у сфері взаємодії МВФ та України,
Грузії, Казахстану та запропоновано шляхи їх стабілізації. Сформульовано нові ідеї та підходи
щодо співпраці України з МВФ на сучасному етапі розвитку.
Материалы международного научного семинара посвящены исследованию стратегий
взаимодействия МВФ и Украины. Проанализированы существующие проблемы в сфере взаимодействия МВФ и Украины, Грузии, Казахстана и предложены пути их стабилизации. Сформулированы новые идеи и подходы относительно сотрудничества Украины с МВФ на современном этапе развития.
Періодичні видання Інституту
■

наукові журнали:

"Економіка і прогнозування" – 4 номери (640 стор., 56 ум. друк. арк.);
- "Економічна теорія" (укр.) – 4 номери (480 стор., 42 ум. друк. арк.);
- "Экономическая теория" (рос.) – 4 номери (480 стор., 42 ум. друк. арк.);
- щорічник "Вісник Інституту економіки та прогнозування" – один номер (88 стор.,
10,3 ум. друк. арк.);
- "Український соціум" – 4 номери (660 стор., 53,5 ум. друк. арк.).
-

■

щорічний збірник наукових праць:

Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. –
Вип. 51 / гол. ред. д-р екон. наук В.В. Небрат ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – К., 2018. – 380 с. (18 д.а.)
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51-й випуск збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної
думки України» присвячений 100-річчю Національної академії наук України. Він містить
статті, що представляють розвиток економічних досліджень в Академії на різних етапах її
діяльності; внесок видатних вчених та організаторів науки в її розбудову; аналіз втрат і здобутків української економічної думки. Представлено довідкові біографічні та бібліографічні
матеріали про академіків з економіки за 1918–2018 рр. Результати актуальних наукових досліджень у галузі економічної історії та історії економічної думки вміщено у традиційних
розділах щорічника.
51-й выпуск сборника научных трудов «История народного хозяйства и экономической
мысли Украины» посвящен 100-летию Национальной академии наук Украины. Здесь опубликованы статьи, представляющие развитие экономических исследований в Академии на разных
этапах ее деятельности; вклад выдающихся ученых и организаторов науки в ее развитие; анализ потерь и достижений украинской экономической мысли. Представлены справочные биографические и библиографические материалы об академиках по экономике за 1918–2018 гг.
Результаты актуальных научных исследований в области экономической истории и истории
экономической мысли размещены в традиционных разделах ежегодника.
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XVІI. РОБОТА З ПРОПАГАНДИ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА ВИСВІТЛЕННЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗМІ
Наукові співробітники Інституту проводили активну роботу з пропаганди наукових
досягнень та висвітлення науково-дослідної діяльності в засобах масової інформації.
- участь у просвітницьких заходах та акціях, які отримали висвітлення в ЗМІ:
Назва

Учасник

Дата

Посилання

Прес-конференція «Сучасні
виклики для сільського зеленого туризму України: правові, освітні, організаційні та
ринкові аспекти»
Міжнародна конференція
«На шляху до декларації
ООН про права селян та інших людей, які працюють у
сільській місцевості»

Укрінформ, ГО «Спілка
сприяння розвитку сільського зеленого туризму
України»

01.03.18

ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН
України», Громадська
спілка «Українська мережа сільського розвитку», La Via
CAMPESINA
УНІАН, ВАССР, ІЕП
НАНУ, ІАЕ НААНУ

27.03.18

https://www.ukrinform.ua/
rubric-presshall/2410812sucasni-vikliki-dlasilskogo-zelenogoturizmu-ukraini.html
http://urdn.org/pidtrimkaproektu-deklaracii-oon/

Прес-конференція «Сільський розвиток очима органів
місцевого самоврядування»

30.10.18

https://1plus1.video/unia
nkonferencii/2018/selskoe
-razvitie-glazamiorganov-mestnogosamoupravleniya-silskijrozvitok-ochimaorganiv-miscevogosamovryaduvannya

- участь у міжнародних заходах, зустрічах, засіданнях за участю представників
Академії та іноземних гостей, делегацій:
Назва

Міжнародний форум
«Права селян: роль
східної Європи у переговорному процесі
щодо розробки декларації організації
об’єднаних націй про
права селян і інших
сільських мешканців»
(Бельгія, м. Брюсель)
V сесія Міжурядової
робочої групи Організації Об'єднаних Націй з прав селян та

Співорганізатори

ECVC General
Assembly
European
Coordination Via
Campesina

Centre Europe –
Tiers Monde
(CETIM)

Дата проведення

1517.01.18

Учасники

Приклади результатів

Бородіна О.М. Виступ з доповіддю:
«The Case for holding
the Conference on
Peasant` Right in
Ukraine»

6-14.04.18 Бородіна О.М. Участь у дискусії щодо остаточного варіанту проекту Декларації ООН щодо прав

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Назва

інших людей, які працюють у сільській місцевості (м. Женева,
Швейцарія)

12th Asia Europe
People’s Forum
(AEPF12)
12 Європейськоазійський форум
(Бельгія, м.Гент)

Співорганізатори

Дата проведення

Учасники
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Приклади результатів

селян та інших людей,
які працюють в сільській місцевості.
Опрацювання загальної заяви щодо необхідності захисту прав
селян в країнах Європейського регіону
AEPF
29.09 –
Бородіна О.М. Виступ на Тематич01.10.18
них кластерах «Продовольчий суверенітет та соціальносправедливе ресурсокористу-вання», «Розвиток цифрової економіки»
НУО «Глобаль- 06.12.18 р. Бобух І.М.,
ний Договір ООН
Щегель С.М.
в Україні»,
НУО «Future Development
Agency»

Урочиста церемонія
нагородження ДУ
«Інститут економіки
та прогнозування
НАН України» як
фіналіста конкурсу
«Partnership for
Sustainability Award
2018» у рамках Глобальної програми
UNIDO з хімічного
лізингу
(Partnership for
Sustainability Award
2018 – конкурс партнерських проектів між
різними групами
стейкхолдерів для досягнення сталого розвитку, ініційований
Глобальним Договором ООН в Україні)
Conferinţă
InterНациональный
naţională
Ştiinţifico- Институт ЭконоPractică
"Creşterea мических Исслеeconomică în condiţiile дований (НИЭИ)
globalizării: competitivitate, inovativitate, National Institute
sustenabilitate" = "Eco- for Economic Renomic growth in condi- search
tions of globalization:

11Близнюк
13.10.18 г. В.В.
Молдова.

Blyzniuk V. "Creşterea
economică în condiţiile
globalizării:
competitivitate,
inovativitate,
sustenabilitate",
conferinţă
internaţională
ştiinţifico-practică (13;
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Назва

Співорганізатори

Дата проведення

Учасники

competitiveness, innovation, sustainability"

International ConferInstitute of ecoence “European per- nomic forecasting
spectives of labour
market:
innovation,
competences, performance”
УкраїнськоНаціональна
китайський форум
академія наук
стратегічного партУкраїни
нерства «ОДИН
ПОЯС, ОДИН
ШЛЯХ»
Круглий стіл в конІнститут світотексті реалізації ініці- вої економіки та
ативи «Один пояс,
політики
Киодин шлях» присвятайської акадечений темі фінансово- мії суспільних
економічного потеннаук.
ціалу успішного співробітництва між КНР
та Україною
Міжнародна конфе- Українська меренція "На шляху до режа сільського
декларації ООН про розвитку,
права селян та інших European
людей, які працюють Coordination Via
у сільській місце- Campesina,
вості".
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2018;
Chişinău).
Conferinţă
Internaţională
Ştiinţifico-Practică
"Creşterea
Features and key issues
of the professional
qualification structure
of employment
in
Ukraine

1516.11.18

Blyzniuk V.

25.05.18

Степанова
О.В.

3 .01.18

Геєць В.М.,
Кораблін
С.О.,
Скрипниченко М.І.,
Яценко ГЮ.

27.03.18

Геєць В.М.

Виступив із привітанням і вступним
словом.
Модератор конференції.

Виступ з доповіддю
«Сучасні фіскальні
реформи в Україні у
світлі інвестиційних
пріоритетів КНР»

Обговорення питань
щодо організації та
супроводження проекту HupeUA.

Обласна
адміністрація
Дніпровської
області.

14.05.18

Геєць В.М.

Виступ "Про зміст
науково-технічного
проекту HupeUA".

Всеукраїнська наукова
конференція
«Соціальноекономічні проблеми
становлення
середнього класу в
Україні».

Відділення економіки
НАН
України,
Відділення економіки та продовольства
НААН України,

21–
22.06.18

Геєць В.М.

Член оргкомітету.
Виступив з доповіддю
"Інститути
соціалізації в Україні
та країнах ЄС: тенденції розвитку та
ключові відмінності.
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Назва

Співорганізатори

The Eights International Symposium on
Energy

ННЦ «Інститут
аграрної
економіки», Житомирський національний агроекологічний
університет.
Energy8, Aberdeen, Scotland,
United Kingdom.

Дата проведення

Учасники

0608.08.18

Трипольська
Г.С.

Семінар
«Енергетична стратегія: час
адаптацій»

Табір
енергетичних
інновацій
TeslaCamp-2018.
м. Київ

02.09.18

Дячук О.А.

Семінар
«Зміна
клімату: як повернутись до точки неповернення?»

Kyiv Smart City
Hub
м. Київ

27.09.18

Дячук О.А.

Семінар «Майстерня
кліматичної політики
у Житомирі».

Українська
кліматична мережа
м. Житомир

02.11.18

Дячук О.А.

III Міжнародний форум
«Innovation
Market».

Міжнародний
виставковий
центр, Міністерство економічного розвитку і

2123.11.18.

Трипольська
Г.С.

144

Приклади результатів

Брала участь у сесії
постерів
https://www.nscj.co.u
k/energy8/sessions/Aa
chen.html з темою
доповіді «Necessity
of feed-in tariff to
stimulate electricity
output from renewables in Ukraine since
2030»
Виступив
з доповіддю
«Енергетична стратегія: час адаптацій.
Підходи до визначення інтегрованих
цілей з енергетики та
клімату на період
2021-2030 рр.».
«Зміна клімату: як
повернутись до точки
неповернення?
Підходи до визначення інтегрованих
цілей з енергетики та
клімату на період
2021-2030 рр.».
Виступ з доповіддю
«Моделювання
та
стратегічне
планування
переходу
м. Житомир на 100%
ВДЕ до 2050 р.»
Виступила з доповіддю «Заходи зі
стимулювання інвестицій у нові енергетичні технології в
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Назва

Співорганізатори

Круглий стіл «Зелена
економіка.
Нові
тренди та можливості»
Виступ на семінарі
"Updating
of
Ukraine’s NDC" //
2018 UN Katowice
Climate Change Conference (COP24) Side
Event
Climate
Vulnerable
Forum // 2018 UN Katowice
Climate
Change
Conference
(COP24) Side Event,

-

торгівлі
України,
Міністерство
освіти та науки
України,
Міністерство
екології та природних ресурсів
України, Національна академія
наук України, м.
Київ
Київський пресклуб
м. Київ
Секретаріат
Рамкової
конвенції
Організації Об'єднаних Націй про
зміну клімату.
м. Катовіце (Польща)
Секретаріат
Рамкової
конвенції
Організації Об'єднаних Націй про
зміну клімату.
м. Катовіце (Польща)

Дата проведення

Учасники
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Приклади результатів

Україні (на прикладі
відновлюваної енергетики)».

03.12.18

Дячук О.А.

12.12.18

Дячук О.А.

13.12.18

Дячук О.А.

Виступив
з доповіддю «Щодо запровадження
в
Україні зеленої економіки».
Виступив
з доповіддю «Unfolding
national NDCs: International and Ukrainian perspectives».

Виступив
з доповіддю щодо посилення
кліматичної
політики України та
решти країн світу.

участь у телепередачах:

Назва телеканалу

Учасник

Теми обговорення

«5 канал»

Прозоров Ю.В. Виступ на телеканалі 2 червня 2018р. у програмі «Фінансовий тиждень» https://www.youtube.com/watch?v=o5Ca4ktAS4

UA:Донбас.

Жаліло ЯА.

Газпром розриває всі контракти з Україною– 2018.– 3 березня. – [Електронний ресурс]. – Доступний з
https://www.uadonbas.com/tvprojects/gazprom-rozrivaye-vsikontrakti-z-ukrainoyu (телеінтерв’ю).
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АТР
АТР
Лайф-ТВ

Громадське ТБ
The Sunday show
Громадське ТБ
Наш час
Інтер Ранок в Інтером
Голос - UA
Телеканал «1+1»
TV «Golos-UA»
Телеканал
News One
Телеканал ZIK
Телеканал
ПРЯМИЙ
Перший діловий
Телеканал ZIK
Телеканал ZIK
Телеканал ZIK
Телеканал
NewsOne
Телеканал ZIK
Телеканал
NewsOne
Телеканал ZIK
Перший діловий
Перший козацький
Телеканал
NewsOne
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Розвиток
інфраструктури
у
2018
році.
–
https://atr.ua/ua/video/7124/sabaranok-rozvitokinfrastrukturi-u-2018-roci-gist-vladislav-zimovec-0
Державний
борг і банківська система України. –
Зимовець В.В.
https://atr.ua/en/video/7296/aqsamvecir-derzavnij-borg-ibankivska-sistema-ukraini-gist-vladislav-z
Зимовець В.В. Україна втрачає 500 тисяч робочих місць щорічно
cплачуючи кредитні борги // Ефір «UrlifeTV».- 12 вер.
2018 р.- http://www.ukrlife.tv/video/ekonomika/splachuiuchikreditni-borgi-ukrayina-vtrachae-500-tisiach-robochih-mistsekonomist-vladislav-zimovets
Зимовець В.В.

Балакірєва О.М. Настрої і орієнтації населення, 21.11
Балакірєва О.М. Настрої і орієнтації населення, 02.11
Балакірєва О.М. Бідність та доходи населення21.12
Борзенко О.О. Коментар « Чи можливий дефолт в Україні?» - 16.08.2018
Борзенко О.О. Інтерв’ю «Майбутні проекти І. Маска» - 9.02.2018
Борзенко О.О. Коментар та інтерв’ю «Чи потрібні нові кредити МВФ?» 17.07.2018
Плотніков О.В. 04.03.2018 https://youtu.be/msnF9XvG6zc
Плотніков О.В. 05.03.2018. https://zik.ua/tv/video/145653
https://zik.ua/tv/video/145663
https://youtu.be/WM56iVccFJE
Плотніков О.В. 09.03.2018
https://youtu.be/SXJMFAHqavw
Плотніков О.В. 19.03.2018 http://fbc.net.ua/programs/biznes-aleksejplotnikov-6/
Плотніков О.В. 29.03.2018
https://zik.ua/…/ekspert_derzhava_robyt_use_shchob_ukraint
s…
Плотніков О.В. 13.04.2018
https://zik.ua/…/uryad_robyt_bagato_chogo_shcho_vygidno_
sam…
Плотніков О.В. 03.05.2018 https://youtu.be/_uPaz1GSzDY
Плотніков О.В. 06.05.2018 https://youtu.be/SbI0GwIYeZ4
Плотніков О.В. 28.05.2018 https://zik.ua/tv/video/158905
Плотніков О.В. 02.06.2018. https://youtu.be/vYa2vOAK2SE
Плотніков О.В. 13.06.2018 https://zik.ua/tv/video/158905
Плотніков О.В. 19.06.2018
https://www.youtube.com/watch?v=LvuXZqKR0LY
Плотніков О.В. 28.06.2018 https://youtu.be/uPEqJ5bdJdo
Плотніков О.В. 28.06.2018 https://youtu.be/Vja50Yn5_UE
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Телеканал ZIK
Телеканал
NewsOne
Перший козацький
Телеканал ZIK
Телеканал ZIK
Телеканал
NewsOne
Телеканал ZIK
Телеканал ZIK
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Плотніков О.В. 05.07.2018 https://zik.ua/tv/video/169361
Плотніков О.В. 05.08.2018 https://youtu.be/Vja50Yn5_UE
Плотніков О.В.
Плотніков О.В.
Плотніков О.В.
Плотніков О.В.

06.08.2018 https://youtu.be/NDk3gN8F-bw
14.08.2018 https://youtu.be/9sDuKCqTntw
31.08.2018 https://youtu.be/fGtOsrIdeg8
02.09.2018 https://youtu.be/TWOH0WjQ0ns

Плотніков О.В. 07.09.2018 https://youtu.be/fGtOsrIdeg8
Плотніков О.В. 14.09.2018
https://youtu.be/MsNrcw-_iUk
Телеканал
Плотніков О.В. 22.09.2018
NewsOne
https://youtu.be/NT668R0--IM
Плотніков
О.В.
26.09.2018
Телеканал ZIK
https://youtu.be/-rdItjueIHU
Главновости
Плотніков О.В. 12.10.2018 https://youtu.be/3Uq8g9cOl5E
Телеканал ZIK
Плотніков О.В. 15.10.2018 https://youtu.be/5AW4ht5DIqQ
Прямий канал
Плотніков О.В. 22.10.2018 https://youtu.be/I1tgM58utGA
Телеканал ZIK
Плотніков О.В. 26.10.2018 https://youtu.be/cOyc5MtZLhM
Телеканал
Плотніков О.В. 27.10.2018 https://newsone.ua/…/aleksej-plotnikov-vNewsOne
prohramme-dikij-ka…
Перший козацький Плотніков О.В. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2
FTWOH0WjQ0ns&h=AT3GAMiaq11Jee_eznGJNKyVbbyU
QsCi8BxTJ1uaIBo3yQyqxwr8d3K_hAZWsirxy8LimZ654S8Dvx91TvSH4xYu8pHqYy1Es539r3i
Ha4f20RwoBQBYCn8hS6BTSCNY6HUXd8gimCesL533sX0
r4VGprlhcv8B9MKFMQDreUdV5_yi4RelvVRO37spZbhIUwU0TP
yp9MEHcZKsxxnTjFQCWs9XRL0Q6tL4vChHPg0Gfh0P2G
GxnA2O3bAYpGlOpp6thEfkY5VFM_TKUo5Mzh2HgFGzD
1f74zWL2iua2vLncOPInCn-hxtHL4ds0E14rDQ3O_IfM7FnoLLv1T6lH_6bmfLjwy4wfCtiN8HjlTF1DA
LXc8bjHn_7luUk9hMcWWXIdLejNcODjtHPDj5tdDxzee-Hs
04.11.2018
Телеканал ZIK
Плотніков О.В. 16.11.2018
https://youtu.be/vm8NVkEhMQk
Телеканал
Плотніков О.В. 17.11.2018
NewsOne
https://youtu.be/D6dbMhzmgys
Телеканал Прямий Плотніков О.В. 22.11.2018 https://youtu.be/I1tgM58utGA
Телеканал НАШ
Плотніков О.В. 27.11.2018
https://youtu.be/WFuzkADE7P
Телеканал
Плотніков О.В. 28.11.2018
NewsOne
https://youtu.be/D6dbMhzmgys
Телеканал «i-ua.tv» Редзюк Є.В.
«Особливості приватизаційних процесів в Україні» 25.01.2018
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Телеканал
«NEWSONE».

Серебрянська
Д.М.

Перспективи пайових внесків. Електронний ресурс // –
2018. – 25 квітня. – Доступний з:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=nAtAv66Ar-0.

Київський пресклуб

Дячук О.А.

Телеканал
"Україна"

Дячук О.А.

Щодо запровадження в Україні зеленої економіки Електронний ресурс // – 2018. – 03 грудня. – Доступний з:
https://www.youtube.com/watch?v=xyOdf_HHI44&fbclid=I
wAR0TfDEkpze4rI7oE04RNGKaLGnLbbJZEgbpElIabDq0L
W3DlQdfJaSa-sg.
Відео-інтерв'ю щодо підвищення в Україні екологічного
податку з 2019 року (наразі в процесі підготовки до випуску).

-

участь у радіопередачах:

Назва радіоканалу

Інтерв’ю в ефірі
Першого каналу
Українського радіо в
передачі «Колос. Аграрний щоденник»

Дата

21.05.18

Радіо Ера ФМ

09.01.18

Голос столиці

23.03.18

Голос столиці

19.03.18

Голос столиці

20.02.18

Голос столиці

24.01.18

Голос столиці

27.11.18

Голос столиці

06.12.18

Радио Свобода. Донбасс Реалии.
Голос Донбасу

12.12.18

Учасник

Теми обговорення

Риковська О.В. Виступ з інформацією щодо підготовки,
розроблення, сутності та актуальності
для українського суспільства Декларації
ООН щодо прав селян та інших людей,
що працюють в сільській місцевості. –
[Електронний ресурс] –
Режим доступу:http://arci.org.ua/media/
mediapidtrymka-deklaratsiyi-oon-proprava-selyan.html
Зимовець В.В. Передача «Виміри життя»
Уже не бедная. МВФ увидел в Украине
меньше
рисков.
–
Зимовець В.В.
URL:https://gs.fm/texts/20180323/7293738.
html
Власть покрывает убытки госбанков за
Зимовець В.В. счет налогоплательщиков. – URL:
https://gs.fm/texts/20180319/7238162.html
Без транша МВФ: гривна упадет, инфляЗимовець В.В. ция
усилится.
–
URL:
https://gs.fm/texts/20180202/6805636.html
Денег на рост зарплат нет, потому что
власть не умеет собирать налоги. –Голос
Зимовець В.В.
Столицы:
https://gs.fm/texts/20180124/6711895.html
Про закріплення у Конституції пріоритеЗимовець В.В.
тності розвитку фермерства в Україні.
Про ризики розвитку світової економіки
Зимовець В.В.
в 2019 р.
Снігова О.
Стоит ли уже строить новый Донбасс?
https://www.radiosvoboda.org/a/donbassrealii/29036978.html.

18.09.18 р.

Супрун Н.А.

«Роль науки та освіти у розвитку соціального підприємництва в Україні» (Ін-
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Радіо «НВ»
Радіо «Свобода

22.10.18
16.01. 18

Радіо «Свобода»

16.01. 18

Радіо "UA: Українське радіо"

03.12.18

Борзенко О.О.
Жаліло Я.А.

Жаліло Я.А.

Дячук О.А.
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терв’ю програмі «Ціна питання»)
Інтерв’ю: «Міліонери України» Світовий банк: Україна може подвоїти
економічне зростання за рахунок реформ
[Електронний ресурс] Доступний з:
https://www.radiosvoboda.org/a/28979294.
html
Україна платить країні-агресору майже
три мільярди доларів за імпорт на рік –
Рябцев [Електронний ресурс]. Доступний
з:
https://www.radiosvoboda.org/a/28983435.h
tml.- (0,02 д.а.)
Щодо національно-визначеного внеску
України в досягнення мети кліматичної
Паризької угоди. – Доступний з:
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/playarchive.html?periodItemID=2107447&fbcli
d=IwAR1Clmx5kXzZTidbEliWe4F1jcmm
FdcupAWZRbQI4odhGBNo1HKfGe4Udf8

- публікації у друкованих та інтернет-ЗМІ:
Назва друкованого
ЗМІ

Міжнародний
громадськополітичний тижневик «Дзеркало
тижня»
Міжнародний
громадськополітичний тижневик «Дзеркало
тижня»
Міжнародний
громадськополітичний тижневик «Дзеркало
тижня»
Міжнародний
громадськополітичний тижневик «Дзеркало
тижня»
репортаж з Круглого столу 10
квітня 11.00 -

Публікація, дата

Учасник

Чи приєднається Україна до Міжнародного руху селян за право гідно жити і працювати? // 24.02.2018. –
№7 [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://dt.ua/ariculture/varto-borotisya-270302_.html

Бородіна О.М.;
Прокопа І.В.

Село дрейфує… // 14.04.2018. – №4 [Електронний
ресурс] – Режим доступу: https://dt.ua/ariculture/selodreyfuye-275086_.html

Попова О.Л.

Староста у селі: «один – не воїн» // 28.04.2018. – №16
[Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://dt.ua/economics_of_regions/starosta-u-seli-odinne-voyin-276488_.html

Попова О.Л.

Європейська практика регулювання земельних відносин: загрози та виклики // 21.07 -10.08.2018. – № 28
[Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://dt.ua/macrolevel/yevropeyska-praktikaregulyuvannya-zemelnih-vidnosin-zagrozi-ta-vikliki283559_.html
Як фінансовий омбудсмен захистить споживача
фінансових послуг (обговорення законопроекту №
8055) https://www.ukrinform.ua/rubricpresshall/2430081-ak-finansovij-ombudsmen-zahistit-

Бородіна О.М.
Яровий В.Д.

Прозоров Ю.В.
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Назва друкованого
ЗМІ

Публікація, дата

spozivaca-finansovih-poslug.html
Інтерв’ю порталу «Про що говорили на UKRAINIAN MFO SUMMIT
Finance.ua
2018?» https://news.finance.ua/ua/news/-/428677/proshho-govoryly-na-ukrainian-mfo-summit-2018
інтернет- репор«Сучасні виклики банківській системі на шляху ротаж із засідання
звитку бізнесу вітчизняних компаній»
http://bankerclub.org/zasidannya-klubu-bankiriv-14chervnya-2018.html
сайт Mind.ua
«Дрібні хижаки: що чекає на сектор мікрокредитування в Україні.Та з чим пов'язане зростання вартості
споживчих кредитів» липень 2018
https://mind.ua/publications/20185861-dribni-hizhakishcho-chekae-na-sektor-mikrokredituvannya-v-ukrayini
Зеркало недели
Нет ничего практичней хорошей теории
. – 2018. - № 31 (23-31 августа)
Аналітик,
У Украины был шанс избавиться от МВФFrom-ua
зависимости, но мы его упустили. URL:
http://www.analitik.org.ua/u-ukrainy-byl-shansizbavitsja-ot-mvf-zavisimosti-no-my-ego-upustili/;
https://from-ua.com/news/455516-ekonomist-koshik-uukraini-bil-shans-izbavitsya-ot-mvf-zavisimosti-no-miego-upustili.html (15.08.2018 р.)
Аналітик
Роль фінансово-промислових груп (ФПГ) в економіці
України. URL: http://www.analitik.org.ua/rol-finansovopromislovih-grup-fpg-v-ekonomici-ukraini/ (21.03.18 р.)
Аналітик
Великий
капітал
в
Україні.
URL:
http://www.analitik.org.ua/velikij-kapital-v-ukraini
(21.03.2018 р.)
Аналітик
К чему приведет очередное повышение минимальной
заработной платы? URL: http://www.analitik.org.ua/kchemu-privedet-ocherednoe-povyshenie-minimalnojzarabotnoj-platy/ (11.09.2018 р.)
Аналітик,
Экономист Кошик объяснил, к чему приведут рейды
From-ua
«Киевэнерго» по
квартирам киевлян
URL:
http://www.analitik.org.ua/jekonomist-koshik-objasnil-kchemu-privedut-rejdy-kievjenergo-po-kvartiramkievljan/; https://from-ua.com/news/452091-ekonomistkoshik-obyasnil-k-chemu-privedut-reidi-kievenergo-pokvartiram-kievlyan.html (18.07.2018 р.)
Аналітик,
Черная пятница: эксперт раскрыл секрет ценообразоFrom-ua
вания во время распродаж URL: https://fromua.com/news/468510-chernaya-pyatnica-ekspert-koshikraskril-sekret-cenoobrazovaniya-vo-vremyarasprodazh.html;
http://www.analitik.org.ua/chernajapjatnica-jekspert-raskryl-sekret-cenoobrazovanija-vovremja-rasprodazh/ (23.11.2018 р.)
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Учасник

Прозоров Ю.В.
Прозоров Ю.В.

Прозоров Ю.В.

Гриценко А.А.
Кошик О.М.

Кошик О.М.
Кошик О.М.
Кошик О.М.

Кошик О.М.

Кошик О.М.
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ЗМІ

УНИАН: Інтервью

Публікація, дата

А мы сядем в Hyperloop, и поедем… когда-нибудь
https://economics.unian.net/transport/10172153-a-mysyadem-v-hyperloop-i-poedem-kogda-nibud.htm
День.
Про землю: велику і малу: Право селян не лише в тому, щоб продати свою ділянку, а й щоб купити її і
працювати на ній. – 8 травня 2018 р. – С. 8-9
Укринформ
Нельзя уравнивать семейную ферму на 2 гектара с
агрохолдингом. – 3 вересня 2018 р. [Электронный
ресурс]. (https://www.ukrinform.ru/rubriceconomy/2529744-lubov-moldavan-generalnyj-direktorcentra-agrarnyh-reform.html)
В яких економічних показниках орієнтуються
українці (Дослідження рівня поінформованості насеVoxUkraine
лення щодо обмінного курсу, середніх заробітних
плат, рівня інфляції та безробіття)
Відновлення без стратегії: чи є шанс збудувати новий
Донбас? // Дзеркало тижня. – Вип. №4 (1179), 3 лютого – 9 лютого 2018 р. [Електронний ресурс]. – РеДзеркало тижня
жим доступу : https://dt.ua/macrolevel/vidnovlennyabez-strategiyi-chi-ye-shans-zbuduvati-noviy-donbas268115_.html
Smart-спеціалізація та stupid-реалізація. Шанс для
економічного відродження регіонів, якого не можна
втрачати // Дзеркало тижня. – Вип. №1191, 28 квітня –
Дзеркало тижня
11 травня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dt.ua/economics_of_regions/smartspecializaciya-ta-stupid-realizaciya-276489_.html
Smart-спеціалізація – шанс для економічного відродПрес-служба НАН ження регіонів України //
України
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.a
spx?MessageID=3968
Висока мінімалка до ФОПа доведе, або Хто в Україні
став більше заробляти // VoxUkraine. – 1 лютого 2018
VoxUkraine
р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://voxukraine.org/uk/visoka-minimalka-do-fopadovede-abo-hto-v-ukrayini-stav-bilshe-zaroblyati/
Жити стало краще, жити стало веселіше: українці заробляють більше, ніж до кризи. Теж не вірите? //
VoxUkraine. – 19 лютого 2018 р. [Електронний реVoxUkraine
сурс]. – Режим доступу : https://voxukraine.org/uk/zhiti-stalo-krashhe-zhitistalo-veselishe-ukrayintsi-zaroblyayut-bilshe-nizh-dokrizi-tezh-ne-virite/
Мільярди з неба: як пояснити раптове зростання
українського ВВП. // VoxUkraine. – 23 березня 2018
VoxUkraine
р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://voxukraine.org/uk/11-milyardiv-z-neba-yak-
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Учасник

Никифорук О.І.
Молдаван Л.В.
Молдаван Л.В.

Тітар І.О

Снігова О.

Снігова О.

Снігова О.

Тищук Т.А.

Тищук Т.А.

Тищук Т.А.
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Назва друкованого
ЗМІ

Публікація, дата

152

Учасник

poyasniti-raptove-zrostannya-ukrayinskogo-vvp/
Від традиційної до цифрової: як «ботани й нерди»
побудували найдинамічнішу галузь української економіки. // VoxUkraine. – 2018 р. [Електронний реVoxUkraine
Тищук Т.А.
сурс]. – Режим доступу :
https://voxukraine.org/longreads/plugged-ineconomy/index.html
Велика міграція: чому ніхто в Україні не знає, скільки
наших громадян виїхало за кордон. // VoxUkraine. –
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Сучасні фіскальні реформи України у світлі глобальУкраїна–Китай
Луніна І.О.,
них інвестиційних пріоритетів КНР. №5 березень
Степанова О.В.
2018
р.
URL:
http://sinologist.com.ua/lunina-ostepanova-o-v-suchasni-fiskalni-reformy-ukrayiny-usvitli-globalnyh-investytsijnyh-priorytetiv-knp/
Економіка довголіття та нові проекції економічного
Україна–Китай
Степанова О.В.
розвитку КНР. №13 вересень 2018 р., URL:
http://sinologist.com.ua/wpcontent/uploads/2018/10/ukraine-china-n13-2018.pdf
Газета «Експрес» Країна мрії для бізнесменів2018, № 709 від
Кушніренко О.М.,
02.09.2018 р.
Ясинчук Л. / журналіст газети
«Експрес»
Східна Європа:
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XVІII. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
У ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» має місце практично повна кадрова комплектація згідно зі штатним розкладом. У 2018 році наукові дослідження здійснювали 35 докторів наук та 9 докторів за сумісництвом, 91 кандидатів наук та 6 кандидатів за
сумісництвом. План бюджетного фінансування було виконано в повному обсязі.
Продовжувалась тенденція к скороченню фінансування зі сторонніх небюджетних
джерел, що обумовлено кризовими явищами в економіці України. В основному госпдоговірні
роботи фінансуються з закордонних джерел, що доводить конкурентоспроможність Інституту
на міжнародному рівні. Успішно закінчилось виконання гранту «BLACK SEA HORIZON» за
міжнародним проектом Програми досліджень ЄС «Горизонт 2020», в якому приймають участь
науковці 14 країн Європи.
За звітний період Інститут практично закінчив комплектацію своєї технічної бази‚ повністю забезпечений обчислювальною технікою‚ хоча швидке її моральне зношення вимагає
постійного оновлення і модернізації. Створена загальноінститутська комп’ютерна мережа. Інститут підключений до інформаційно-аналітичної системи «Ліга»‚ мережі «Internet», має свою
Web-сторінку, сучасні системи відображення інформації дозволяють демонструвати результати всіх досліджень на засіданнях Вченої ради та проводити конференції, семінари, круглі столи тощо міжнародного рівня. Науковці Інституту мають змогу друкувати результати своїх досліджень в інститутських науково-аналітичних журналах «Економіка і прогнозування», «Економічна теорія», «Український соціум», міжнародному науковому журналі «Математичне моделювання в економіці», «Вісник Інституту економіки та прогнозування» та в журналі «Економіст», який видається під егідою Вченої ради Інституту.
В Інституті створені всі умови для плідної праці в наступному 2019 році на рівні вимог‚ які ставляться перед Інститутом Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Президією НАН України та органами державної влади.
Звіт обговорено і затверджено Вченою радою Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (протокол № 14 від 26 грудня 2018 року).
Директор Інституту
академік НАН України

Геєць В.М.

