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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 12 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:
- показано, що основу інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки,
яка приходить на зміну індустріально-ринковій системі господарювання, утворює система правил і норм, що регулюють економічні відносини з приводу креативного змісту створення, сумісно-індивідуального характеру розподілу та привласнення інформаційних благ. З’ясовано, що
розвиток інформаційно-мережевих технологій приводить до суперечливого процесу заміщення
ними та трансформації інститутів довіри, власності, суспільної форми праці, обміну та розподілу. На основі блокчейн, когнітивних, імерсивних та технологій штучного інтелекту здійснюються реєстрація прав власності, запозичена праця, розвивається шерінгова економіка тощо. Суттєво трансформуються закони попиту і пропозиції, вартості та ціноутворення на ординарні та мережеві блага. Це приводить до зростання невизначеності та нестабільності суспільного розвитку
і вимагає корінних змін в теоретичних та практичних підходах до вирішення завдань щодо забезпечення соціально-економічного розвитку (чл.-кор. НАН України Гриценко А.А.);
- системно розкрито складові ендогенної самодостатності економічного розвитку в Україні
та визначено національні особливості впливу факторів ендогенного характеру на динаміку і
структуру вітчизняної економіки; вперше розроблено «Табло індикаторів» для виявлення загроз
макроекономічних криз в Україні та обґрунтовано зміст "нормалізації" монетарної політики
провідних центральних банків світу в контексті можливих викликів та ризиків для України
(акад. НАН України Геєць В.М., відповідальний виконавець Скрипниченко М.І.);
- визначено сучасні тенденції та фактори глобальної трансформації ІФП: констатовано,
що регулятивні реформи на національному та глобальному рівнях разом із інформаційнотехнологічними та фінансовими інноваціями суттєво впливають на парадигму розвитку індустрії фінансових послуг (ІФП): встановлено, що глобальні тренди розвитку ІФП формуються в руслі посилення стійкості світової фінансової архітектури, зокрема, шляхом переміщення максимальних обсягів операцій із фінансовими інструментами на відкриті організовані ринки; визначено, що такі інновації, як ІСО, краудфандинг, сек’юритизація токенів, онлайн-платформи для
торгівлі криптоактивами в перспективі можуть суттєво трансформувати традиційну інфраструк-
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туру ІФП в напрямку зниження питомої ваги наданих послуг традиційним шляхом і поступового їх заміщення на індивідуалізацію управління фінансовими активами і пасивами (Шелудько
Н.М.);
- вперше: розроблено інструментарій оцінювання середньострокової та довгострокової
стійкості державних фінансів України, який базується на показниках бюджетних розривів та
враховує неборгові джерела фінансування сальдо бюджету (приватизацію та активні операції) і
величину відхилення приросту державного боргу від обсягу боргового фінансування бюджету,
яка обумовлена різницею у валютних курсах на початок та кінець року та відхиленням ціни первинного продажу державних облігацій від їх номінальної вартості (Луніна І.О.);
− систематизовано взаємопов’язані виклики глобальному розвитку в частині економічної
вразливості, геополітичної напруженості, нестійкості навколишнього середовища та технологічної нестабільності. Оцінено механізми трансформації фінансових систем на глобальному, регіональному і національному рівнях; (Борзенко О.О.);
- розроблено концептуальний підхід до оцінювання фінансових ризиків кредиторів та інвесторів підприємств, в основу якого покладено додавання систематичного, секторального та
індивідуального (специфічного) ризику, коригування на розмір підприємства та врахування додаткового, обумовленого незахищеністю прав кредиторів та інвесторів в Україні, ризику втрати
капіталу, величина якого залежить від структури власників підприємства, обраної моделі фінансування бізнесу (консервативна, квазіризикова, захисна та ін.) і визначається на основі ретроспективної фінансової інформації репрезентативної вибірки підприємств (чл.-кор. НАН України
Даниленко А.І., Зимовець В.В.);
- виявлено особливості прояву інклюзивності у розвитку національної економіки на регіональному рівні на основі показника галузевої диверсифікації економічної діяльності,
динаміка якого засвідчила, що наразі галузева диверсифікація має здебільшого спонтанний
характер як реакція на зміну внутрішніх та зовнішніх чинників регіонального розвитку і не
узгоджується ні з пріоритетами державної регіональної політики, ні з завданнями структурної
модернізації національної економіки; обґрунтовано, що саме диверсифікація економічної
діяльності може стати тим резервом, який через урізноманітнення її напрямів економічної діяльності, сприятиме більш ефективному формуванню та використанню конкурентних переваг
регіонів, більш широкому включенню їх фізичного, природного та людського капіталу у господарську діяльність і, таким чином, стане базисом забезпечення інклюзивності регіонального розвитку (Бобух І.М.);
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- визначено підходи щодо розбудови «розумної спеціалізації» в Україні на основі методик, які пропонуються до впровадження спеціалізованими агенціями Євросоюзу, зокрема JRC.
Підготовлено відповідні пропозиції для використання вищезазначених підходів в Україні та в
окремих пілотних регіонах. Розроблено рекомендації щодо удосконалення інструментів організації моніторингу процесів цифровізації в Україні (чл.-кор. НАН України Єгоров І.Ю.);
- узагальнено методологічні і методичні засади та розроблено пропозиції до вдосконалення методів оцінки розвитку конкурентного середовища та рівня монополізації в секторах
транспортної та енергетичної інфраструктури, які полягають в необхідності проведення оцінки
на інтермодальному (міжгалузевому) та внутрімодальному зрізах (для прикладу, конкуренція
маршрутів або операторів) на глобальному, європейському та національному рівнях (Никифорук
О.І.);
- обґрунтовані інструменти формування скоординованої, інклюзивної промислової політики, що передбачає комплексну взаємодію інноваційно-інвестиційних, екологічних, кадрових,
зовнішньоекономічних інструментів регулювання економіки для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної промисловості та забезпечення економічного зростання; ідентифіковані
виклики майбутнього для промислового розвитку України, як глобального, так і внутрішнього
ґенезу, що пов'язані з посиленням конкуренції на світових ринках внаслідок переходу на вищий
технологічний рівень, активізацією інноваційної діяльності МСП, забезпеченням продуктивної
та стабільної зайнятості, «озелененням» виробництва, забезпеченням регіональної інклюзії та
посиленням територіальної консолідації на основі промислового розвитку (Дейнеко Л.В.);
- удосконалено напрями формування та оцінки торговельної політики України у частині:
(1) отримання порівняльних переваг третіх сторін на ринках країн, що знаходяться у стані торговельних суперечок; (2) врахування нового чинника світової торгівлі - асиметричності доступу
компаній до цифрової інфраструктури при формуванні глобальних ланцюгів вартості; (3) визначення позитивних ефектів і негативних наслідків від лібералізації торговельних режимів України та розроблення рекомендацій щодо захисту вітчизняних виробників і споживачів з урахуванням досвіду функціонування чинних угод про вільну торгівлю торговельних партнерів; (4) удосконалення підходів до формування та оцінки аграрної торговельної політики в частині оцінки
наслідків ЗВТ з Ізраїлем для вітчизняних виробників і споживачів, стимулювання експорту товарів з вищою часткою доданої вартості; (5) удосконалення методичних положень щодо визначення пріоритетів подальшого реформування національної системи технічного регулювання у
контексті євроінтеграції України (Осташко Т.О.);
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- запропоновано підхід до визначення та оцінки ступеню сформованості технікоекономічних передумов ефективної трансформації та міжнародної інтеграції внутрішнього енергоринку, серед яких: інституційна зрілість, структурна оптимальність, інфраструктурна готовність, ринково-економічний потенціал агентів ринку. Ідентифіковано та наведено характеристику ризиків несистемної лібералізації і міжнародної інтеграції внутрішніх ринків електричної
енергії та природного газу (Подолець Р.З.);
- виявлено особливості розвитку підприємств аграрного корпоративного сектора, у т.ч.
оцінено наслідки входження іноземного капіталу у сферу вітчизняного агропродовольчого виробництва, обґрунтовано спорідненість процесів транснаціоналізації й холдингізації галузі, виокремлено етапи її корпоратизації, встановлено характерні для кожного з них соціальноекономічні процеси та окреслено відмінності у корпоратизації сільськогосподарської галузі в
Україні і країнах Східної Європи (Шубравська О.В.);
- розкрито зміст і дано визначення інклюзивного сільського розвитку в основі якого лежить програмний підхід інклюзивності – «ніхто не має бути залишений без уваги». Такий розвиток передбачає розширення можливостей і збільшення спроможностей селян та сільських спільнот у підвищенні рівня та якості їх життя на основі інновацій, нових знань та навичок у використанні місцевих активів. Розроблено методичні підходи до підвищення політичної інклюзії
селян шляхом посилення їх спроможності брати участь у процесах запровадження ринкового
обігу земель сільськогосподарського призначення; обґрунтовано засоби включеності сільських
домогосподарств у процеси економічного зростання через нарощування їх виробничого потенціалу; поліпшення доступу сільських жителів до суспільних послуг посиленням «сільської»
складової реформування галузей соціальної сфери і збільшенням загальних доходів домогосподарств (чл.-кор. НАН України Бородіна О.М.);
- розкрито джерела, рушійні сили та механізми динаміки суспільної системи, формування суб’єктності різних її елементів, визначено соціальні суб’єкти, діяльність яких зумовлює соціокультурні зрушення як у глобальній перспективі, так і на локальному рівні. Розвинено соціоекономічний підхід, за яким основною аналітичною одиницею соціального стає подія як дія
суспільного суб’єкта, або соціального агента (Балакірєва О.М.);
- здійснено історико-економічне узагальнення процесу еволюції форм міжнародних економічних відносин та участі в них господарства України відповідно до домінуючих технологічних укладів. Встановлено, що на етапі формування другого технологічного укладу (межа ХІХ–
ХХ ст.) основним рушієм структурно-технологічних змін та інституційних трансформацій господарського середовища став імпорт капіталу; у 1920–1930-х роках ключове значення мало
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міжнародне науково-технічне та технологічне співробітництво, що сприяло становленню третього та ядра четвертого технологічних укладів, зниженню імпортозалежності, проте не змінило
аграрно-сировинної спеціалізації українського експорту; на етапі розвитку третього та формування четвертого технологічних укладів (друга половина ХХ ст.) участь господарства України в
міжнародному поділі праці та кооперації виробництва відбувалася в межах «соціалістичної
економічної інтеграції», що стало бар’єром ефективного безпосереднього інтегрування української економіки до світових економічних структур. Охарактеризовано деформуючий вплив світової енергетичної кризи 1960–1980-х років на структуру господарства УРСР, що створило підґрунтя для сучасних диспропорцій та суперечностей економічної політики (Небрат В.В.);
- запропоновано інструментарій комплементарного впливу держави та конкурентних механізмів на ринок праці, визначено ступінь його розвиненості та інклюзивності, обґрунтовано
заходи мінімізації провалів національного ринку праці (Близнюк В.В.).
Перспективні напрями досліджень пов’язані з:
- визначенням інституційного комплексу змін, необхідних для формування інституційної
архітектоніки інформаційно-мережевої економіки як основи забезпечення стійкого розвитку
економіки України (чл.-кор. НАН України Гриценко А.А.);
- розробкою сценаріїв та оцінкою макроекономічних умов для реалізації політики ендогенізації розвитку економіки України на основі фундаментальних теоретичних положень з урахуванням національних особливостей; обґрунтуванням заходів політики ендогенізації щодо забезпечення стійкого економічного зростання в Україні (акад. НАН України Геєць В.М., відповідальний виконавець чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І.);
- формуванням нової парадигми індустрії фінансових послуг, у рамках якої регулятивні
новації спрямовуються на посилення стійкості ринку та максимальну його прозорість, що послаблює роль традиційних фінансових посередників (банків) (Шелудько Н.М.);
- вдосконаленням підходів до оцінки розвитку фіскального простору у контексті забезпечення його впливу на стійке економічне зростання (Луніна І.О.);
- оцінкою перспектив формування нового світового порядку із трьома основними конкуруючими центрами активного розвитку міжнародних економічних відносин та інтеграційних
процесів – європейським, американським і азійсько-тихоокеанським та розробкою пропозицій
щодо системного розвитку економіки України у звязку з новими викликами. (Борзенко О.А.);
- обґрунтуванням підходів до оцінювання фінансових ризиків інвесторів та кредиторів
підприємств з урахуванням специфіки фінансування бізнесу в Україні, що дасть змогу приймати
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обґрунтовані інвестиційні рішення та сприятиме активізації інвестиційної активності в Україні
(чл.-кор. НАН України Даниленко А.І., Зимовець В.В.);
- розкриттям сутності, форм і ключових рис екстрактивності та інклюзивності економічних інститутів в Україні; ідентифікацією економічних інститутів, які зумовили негативні явища у національній економіці, узагальненням світового досвіду формування інклюзивних інститутів; встановленням основних перешкод для трансформації екстрактивних інститутів в інклюзивні в Україні (Бобух І.М.);
- вирішенням методологічних, теоретичних і методичних проблем, що виникають при
імплементації основних положень інноваційної теорії, з’ясуванням характеристик інноваційної
системи України в контексті необхідності забезпечення структурних змін в національній економіці та можливостей інноваційного розвитку в найбільш динамічних секторах високих технологій (фармацевтика, ІКТ) (чл.-кор. НАН України Єгоров І.Ю.);
- проведенням оцінки та аналізу рівня розвитку конкуренції та монополізації в інфраструктурних секторах транспорту та енергетики на національному, європейському та глобальному ринку послуг (Никифорук О.І.);
- вдосконаленням системи критеріїв ідентифікації видів промислової діяльності, що мають стратегічну цінність для економічного розвитку країни на основі критичного аналізу існуючих підходів та доповнити її новими критеріями; визначенням ролі держави в адекватному реагуванні на майбутні виклики та обґрунтуванням напрямів й 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.);
- дослідженням процесів конвергенції енергетичної політики та ринків енергоресурсів;
визначенням впливу зміни умов міжнародної торгівлі та конвергенції ринкової кон’юнктури на
структурну організацію ринків енергетичних ресурсів (електроенергії, природного газу, енергії з
відновлюваних джерел) (Подолець Р.З.);
- науковим оцінюванням соціо-еколого-економічної ефективності функціонування підприємств аграрного корпоративного сектора (Шубравська О.В.);
- розробленням науково-прикладних підходів до запровадження політики інклюзивного
сільського розвитку, спрямованої на здійснення руху України у напрямі виконання її зобов’язань у сфері досягнення глобальних Цілей сталого розвитку (чл.-кор. НАН України Бородіна О.М.);
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- моніторингом ціннісних орієнтацій українського суспільства, соціальних ідентифікацій
та їх трансформацій під впливом соціально-економічних процесів та з’ясуванням впливу цінностей на економічні орієнтації та поведінку різних груп населення (Балакірєва О.М.);
- історико-економічним обґрунтуванням перспектив, можливостей і загроз подальшого
розвитку міжнародних економічних відносин у контексті історично сформованих тенденцій, виробленням науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення регуляторних заходів та реалізації національної інтеграційної стратегії (Небрат В.В.);
- обґрунтуванням комплексу заходів щодо стабілізації національного ринку праці та його
адаптації до вимог цифрової трансформації, європейської інтеграції та глобалізації (Близнюк
В.В.).
Член-кореспондент НАН України Даниленко А.І. нагороджений Орденом князя Ярослава
Мудрого V ст. (22 січня 2019 р.) за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю. Указ Президента України №14-2019. (URL: https://www.president.gov.ua/documents/142019-25938).
У 2019 році стипендію Президента України для молодих вчених отримували: наук. співр.
відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій канд. соціол. наук
Тітар І. О., науковий співробітник сектору прогнозування розвитку ПЕК відділу секторальних
прогнозів та кон’юнктури ринків Юхимець Р.С., старший науковий співробітник відділу грошово-кредитних відносин, канд. екон. наук Ануфрієва К.В., наук. співр. відділу економічної історії
к.е.н. Курбет О. П..
Стипендію НАН України для молодих учених отримували: мол. наук. співр. сектору
прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу відділу секторальних прогнозів та
кон’юнктури ринків Саприкіна Т.А., науковий співробітник сектору прогнозування розвитку
ПЕК відділу секторальних прогнозів та кон‘юктури ринків, канд. екон. наук Серебрянська Д.М.,
мол. наук. співр. відділу державних фінансів Назукова Н. М., наук. співр. відділу економічної
теорії Івасько І.М., мол. наук. співр. відділу грошово-кредитних відносин Шаповал Ю.Г.
Академіки НАН України Геєць В.М., Білорус О.Г., члени-кореспонденти НАН України
Даниленко А.І., Гриценко А.А., Кораблін С.О., Скрипниченко М.І., Бородіна О.М., Єгоров І.Ю.
очолювали наукові напрямки моделювання економічного розвитку, глобального економічного
розвитку, фінансово-монетарного регулювання, закономірностей розвитку та інституційної ар-
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хітектоніки економічних систем, економічного зростання та структурних змін в економіці, економіки і політики аграрних перетворень, проблем інноваційного та науково-технічного розвитку, 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 22 планових НДР (відомче замовлення НАН України)‚
в тому числі завершених – 6 та 5 нових НДР‚ виконання яких було розпочато в 2019 році‚ 6
НДР програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України, 3 відомчих НДР на виконання
Постанови від 11.07. 2018 р. № 232 «Про напрями використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2018
рік», Постанови Президії НАН України від 19.12.2018 р. № 341 «Про затвердження розподілу
бюджетного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку
пріоритетних

напрямів досліджень на 2019 рік», Постанови Президії НАН України від

16.01.2019 р. № 15 «Про фінансування науково-дослідних робіт за бюджетною програмою
КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2019
рік».
У 2019 році завершені дослідження по 6 НДР відомчої тематики:
1. «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. Виконавці: чл.-кор. НАНУ Даниленко А.І., Терещенко О.О., Корнилюк А.В., Іванов Ю.Б., Федоренко А.В., Брус С.І., Єршова Г.В., Гаркавенко
В.І., Кошик О.М., Бабенко О.В., Пахомова Н.Ф.
Анотований звіт
Визначено фактори і закономірності розвитку фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України. Доведено, що під впливом дефіциту вільних фінансових ресурсів у корпоративному секторі економіки України на агрегованому рівні 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), що відбувається на тлі згортання фінансових відносин підприємств
з банками та небанківськими фінансовими інститутами. Встановлено нерівномірність розподілу
ризиків у секторі нефінансових корпорацій, проявом чого є аномально високий рівень боргової
залежності та концентрація «поганих» боргів у сегменті малих підприємств. Встановлено, що
для великого бізнесу характерними є консервативніші моделі фінансування, що є захисною реакцією на високі ризики втрати контролю за бізнесом та поширених практик недружніх дій

13
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

(рейдерства). Розроблено методичні підходи і рекомендації з моніторингу стану фінансів
підприємств корпоративного сектора, виявлення диспропорцій на основі репрезентативної бази
даних підприємств. Застосування вказаних підходів дає змогу оцінювати вплив змін у законодавстві, інвестиційному кліматі, макрофінансовому середовищі на фінанси підприємств корпоративного сектора та визначати інструменти державної економічної політики, спрямовані на
усунення існуючих диспропорцій.
Отримано такі головні результати:
у методологічному плані:


розвинені теоретичні підходи до оцінки впливу інституційних та макрофінансових

чинників на фінанси корпоративного сектора економіки України;


удосконалені методи оцінки фінансових ризиків підприємств корпоративного сектора

економіки України;


виокремлено специфічні диспропорції у розвитку фінансів підприємств корпоративного

сектора економіки України;


дістали подальшого розвитку підходи щодо визначення поняття "корпоративний сек-

тор економіки", під яким запропоновано розуміти сукупність підприємств будь-яких організаційно-правових форм, які виробляють ринкові товари і послуги. В основу такого підходу
покладено критерій відокремлення управління від власності та принцип пріоритету сутності над
формою;


вперше доведена необхідність застосування диференційованого підходу для розрахунку

премії за ризик вкладень від типу інвесторів (міноритарні чи мажоритарні) у країнах зі слабкими
інститутами захисту прав власності. Це появляється тим, що через тотальний контроль мажоритарних власників за підприємствами міноритарні власники зазнають набагато вищих ризиків,
пов’язаних із захистом прав власності.
У науково-практичному плані:


обґрунтовано необхідність внесення законодавчих змін щодо підвищення ролі держави

в інвестиційно-інноваційному процесі за рахунок інвестиційного кредитування (через спеціально створену фінансову установу типу банку розвитку), враховуючи, що перехід до ринкових
відносин та приватизація позитивно не вплинули на модернізацію основних засобів
підприємств;


вперше систематизовано джерела генерування надвисокої премії за ризик інвестуван-

ня в країнах, що належать до ринків, які розвиваються. Доведено, що з огляду на високі ризики
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ведення бізнесу в Україні, інвестори (власники) очікують надвисоку премію за ризик, для покриття якої підприємства вдаються до мінімізації витрат на персонал, ухилення від оподаткування, зниження якості продукції чи виробництва контрафактної продукції. Водночас, частина
плати за інвестований капітал переливається у тіньовий сектор. Отже, з одного боку, високі ризики вимушують підприємств використовувати тіньові схеми та джерела сплати додаткової
премії за ризик інвесторам; а з іншого – застосування таких схем є додатковим фактором ризику
і, відповідно, вищих премій за ризик.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
За результатами дослідження підготовлено та надіслано доповідних записок – 24, з них 8
з позитивним відгуком; опубліковано 54 наукові публікації обсягом 28,21 д.а., у т.ч.: 4 колек-

тивних монографій (за участю науковців відділу)обсягом 4,85 д.а., 2 наукові доповіді (за
участю науковців відділу) обсягом 1,9 д.а., 7 статей у збірниках наукових праць обсягом 1,8 д.а., 19 статей у наукових фахових виданнях та виданнях, які індексуються у
міжнародних наукометричних базах обсягом 11,12 д.а., 11 тез конференцій та круглих
столів обсягом 1,95 д.а, 4 підручники обсягом 5,4 д.а., 7 публікацій в електронних ЗМІ та
інших Інтернет-ресурсах обсягом 0,99 д.а., участь співробітників - у 42 науковопрактичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо, з яких 16 міжнародних заходів.
Науково-практична значимість полягає в удосконаленні методологічних підходів до
оцінки впливу інституційних та макрофінансових чинників на фінанси підприємств корпоративного сектора економіки. Встановлено, що фінансова модель ведення бізнесу в Україні є
адаптованою до умов хронічної макрофінансової нестабільності, що спричинило послаблення
взаємозв’язків підприємств з фінансовим сектором економіки як в частині пропозиції, так і
попиту на фінансові ресурси. Обґрунтовано, що характерними особливостями корпоративних
фінансів в Україні є зумовлені макрофінансовими ризиками диспропорції у структурі джерел
фінансування підприємств (переважання короткострокових зобов’язань) та висока імпліцитна
плата за капітал (за рахунок тіньової складової), що уповільнюють міжгалузевий рух капіталу
та перешкоджають активізації інвестиційних процесів.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку: дослідження не впливає на збереження та поліпшення стану навколишнього середовища. У контексті перспектив сталого розвитку обґрунтована доцільність розширення
державної фінансової підтримки інноваційних проектів у сфері розробки та впровадження ресурсозберігаючих технологій.
2.

«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.

Код бюджетної програми

6541030. Науковий керівник – Луніна І.О. Виконавці: О.С. Білоусова, Т.Г. Бондарук,
О.В. Степанова, Д.В. Твердохлібова, Н.Б. Фролова, Т.К. Кваша , О.О. Булана, Н.М. Назукова,
А.В. Бойченко, О.В. Навроцька.
Анотований звіт
Удосконалено понятійно-категоріальний апарат дослідження стійкості державних фінан-
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сів, зокрема, визначення понять "публічні фінанси"; “стійкість державних фінансів”, “віковозалежні бюджетні витрати”, застосування якого забезпечує отримання коректних оцінок фіскальних ризиків та потенційних витрат сектору загального державного управління; розроблено
інструментарій оцінювання середньострокової та довгострокової стійкості державних фінансів
України; систематизовано стратегії забезпечення стійкості державних фінансів у частині фінансування охорони здоров’я; розроблено інструментарій оцінки фінансових наслідків запровадження інноваційних пільг; обґрунтовано пропозиції щодо зміни видаткових пріоритетів фонду
регіонального розвитку України у напрямі активізації внутрішніх факторів зростання економіки
регіонів.
Отримано такі головні результати:
у методологічному плані:
вперше :


розроблено інструментарій оцінювання середньострокової та довгострокової стійкос-

ті державних фінансів України, який базується на показниках бюджетних розривів та враховує
неборгові джерела фінансування бюджету (приватизацію та активні операції) і величину відхилення приросту державного боргу від обсягу боргового фінансування бюджету, яка обумовлена
наявністю курсових різниць та відхиленням ціни первинного продажу державних облігацій від
їх номінальної вартості;


розроблено інструментарій оцінювання середньострокової та довгострокової стійкос-

ті державних фінансів України, що враховує валютну структуру державного боргу України, а
саме: частку державного боргу, номінованого в національній валюті, та ефективні процентні
ставки обслуговування державного боргу, номінованого як в національній, так і в іноземній валютах;
удосконалено:


визначення змісту поняття «стійкість державних фінансів» як такого їх стану, в якому

зберігається рівновага бюджетно-податкової системи під впливом внутрішніх чи зовнішніх шоків та асиметрій і забезпечується її динамічна збалансованість в просторі і часі, включаючи відносини між поколіннями в процесі соціально-економічного розвитку країни.
У науково-практичному плані дістало подальшого розвитку:


обґрунтування напрямів підвищення результативності бюджетного фінансування до-

шкільної освіти в Україні;


розробка інструментарію оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів, що дозво-
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ляє на відміну від існуючих фрагментарних оцінок поточного стану – проводити комплексну
оцінку стійкості місцевих бюджетів у середньо – та довгостроковій перспективі;


обґрунтування недоцільності заміни податку на прибуток підприємств України пода-

тком на виведений капітал, враховуючі 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.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено 10 доповідних записок, на 6 з яких отримано позитивний відгук.
Опубліковано 31 наукову працю, загальним обсягом 37,11 др. арк., в тому числі 1 навчальний посібник (21,34 др. арк.), розділ у 1 колективній монографії обсягом 0,75 др. арк., 29 наукових статей загальним обсягом 15,02 др. арк. із яких: 13 статей у фахових виданнях обсягом
11,26 др. арк. Результати досліджень апробовані на 7 наукових конференціях, 2 форумах (1 за
кордоном), конгресі, семінарі та вебінарі. Співробітниками відділу були співорганізаторами ХІІ
Міжнародної науково-практичної конференції з Українським інститутом науково-технічної
експертизи та інформації.
Практична значимість виконаної роботи в тому, що матеріали будуть використані
при вдосконаленні бюджетного та податкового законодавства України щодо стимулювання
інноваційної діяльності; проведенні фінансового аудиту щодо оцінки умов формування податкових надходжень до державного бюджету.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки, належить розробка інструментарію комплексної оцінки стійкості місцевих бюджетів у
середньо- та довгостроковій перспективі у контексті визначення стратегічних напрямів сталого розвитку регіонів та окремих територій.
3.«ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ» (прикладні дослідження). Термін виконання: І кв. 2017 – ІІ
кв. 2019 рр. № держреєстрації 0113U003954. Шифр теми 3.1.7.103. Код бюджетної програми
6541030. Науковий керівник – О.І. Никифорук. 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. Визначено
стан та проблеми інституціонального розвитку інфраструктурних секторів економіки в контексті забезпечення пріоритетних напрямів інституціонального розвитку економіки України.
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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. Обґрунтувано основні напрями державного регулювання функціонування секторів виробничої інфраструктури: транспортної інфраструктури для підвищення її конкурентоспроможності (залізничний транспорт, автомобільний транспорт, водний транспорт);

міжнародних

транспортних коридорів для реалізації транспортно-транзитного потенціалу; систем енергозабезпечення та електрозабезпечення як чинника підвищення енергетичної безпеки країни на інноваційній основі
Отримано такі головні результати:


проведено оцінку інституціонального забезпечення функціонування інфраструктур-

них секторів;


узагальнено основні інституційні проблеми залізничного транспорту на галузевому,

національному та європейському рівнях; визначено основні фактори розвитку конкурентного
середовища в процесі трансформації відносин власності на залізничному транспорті;


визначено та уточнено складові інституціонального середовища, виокремлена та си-

стематизована нормативно-правова база;


здійснено оцінку інституційних проблем функціонування та структурних перетворень

на залізничному транспорті;


розглянуто тенденції розвитку платних доріг у світі;



сформульовані основні положення нової парадигми концептуалізації розвитку портів

в умовах глобалізації та інтеграції до європейської та світової транспортних систем;


досліджено інституційні передумови Європейської системи управління що регулює

розвиток TEN-T;


оцінено сучасний режим надрокористування на Україні та запропоновано комплекс

заходів щодо розвитку інститутів надрокористування інфраструктури системи забезпечення вуглеводнями;


узагальнено світовий досвід трансформації відносин власності в інфраструктурі си-

стеми забезпечення твердим паливом, визначено найбільш ефективні форми власності у вугільній промисловості різних країн світу;
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з’ясовано, що в Україні досі не сформовано повною мірою інституційні умови для

проведення системної, послідовної, прозорої і підзвітної державної енергетичної політики;
визначені оптимальні підходи до удосконалення інституціональної системи, зокрема для забезпечення стійкого розвитку електромережевої інфраструктури.
Рівень дослідження відповідає національним стандартам високого рівня.
Опубліковано 61 наукову працю загальним обсягом 59,68 д.а., з них: 1 монографія (20,0
д.а.), 1 наукова доповідь (обсяг 13,7 д.а.), 1 розділ наукової доповіді (обсяг 0,4 д.а.); 25 статей,
3-и з яких зарубіжні (обсяг 1,5 д.а.) та 33 тези, з них 8 зарубіжні (обсяг 24,02 д.а.).
Підготовлено 16 науково-аналітичних записок, які направлено в комітети Верховної Ради України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України; Президію НАНУ, Кабінет Міністрів України, НАБ України, з яких 10 впроваджено.
Співробітники приймали участь у 52 наукових та науково-практичних заходах (конференціях, симпозіумах, міжнародних семінарах, круглих столах, форумах).
Наукове та практичне значення полягає у тому, що результати досліджень 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.

4. «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.
Науковий керівник – Борзенко О.О. 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
Виявлені напрями розвитку і механізми позитивних зрушень фіскальних інститутів ЄС наднаціональних фіскальних норм, правил, процедур і суверенних інститутів держав-членів ЄС;
з’ясовані особливості та основні прояви процесу трансформації банківської системи ЄС в напрямку вдосконалення Валютного союзу та створення Банківського союзу; визначені загальні
критерії, принципи і підходи до регулювання ринку цінних паперів і страхового ринку країнами
ЄС, а також перспективи формування єдиного ринку капіталу ЄС; передбачені напрямки подальшого розвитку процесів у сфері фінансового регулювання ЄС та його потенційного впливу на
фінансову систему України з урахуванням продовження процесу євроінтеграції; виявлені ключові тенденції, динаміка та структурні складові модифікації фінансових інститутів України, роз-
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крити концептуальні розбіжності, законодавчі прогалини та невідповідності тенденцій розвитку
фінансових інститутів ЄС та України; надані пропозиції щодо модернізації фінансових інститутів України (фіскальних інститутів, інститутів банківської системи, фондового і страхового ринків) з урахуванням динамічних змін фінансових інститутів ЄС та їх впливу на систему банківської діяльності в Україні, процеси на фондовому і страховому ринках, управління національними
державними фінансами.
Отримані наукові результати:
вперше:


комплексно проаналізовано, доведено та обґрунтовано залежність показників фінансово-

го потенціалу євроінтеграції України, встановлено складові інституційних реформ щодо запровадження й реалізації механізму координації фіскальної та соціально-економічної політики з
урахуванням результатів оцінювання фінансово-економічної ситуації країн-членів Монетарного
Союзу та ЄС в цілому за процедурою «Європейського семестру» та моніторингу макроекономічних дисбалансів, а також механізмів стабілізації;


встановлено та аргументовано вплив формування європейського ринку капіталу на тран-

сформацію інститутів спільного інвестування та великих страхових компаній; обґрунтовано вітчизняні процеси індустрії спільного інвестування, які, з одного боку, виступають в економіці
акумулятором середньострокових фінансових ресурсів населення та інституціональних інвесторів; а з іншого боку – виконують свою соціальну функцію, підтримуючи ріст добробуту громадян, знижуючи, таким чином, навантаження на держбюджет;


аргументовано підходи до визначення функцій фіскальних інститутів в процесі кон-

структивного розвитку Євросоюзу; запропоновано засади характеристики ролі та місця фіскальних інститутів в деструктивних проявах розвитку Євросоюзу на прикладі Brexit; узагальнена
практика використання функцій фіскальних інститутів в конструктивному та деструктивному
розвитку Євросоюзу;


Обґрунтовано, що банківська система в сучасних умовах виступає у якості інституціо-

нальної та функціональної основи кредитно-грошового механізму (системи). У зв’язку з цим,
розбудова монетарного (валютного) союзу об’єктивно вимагає відповідної інтеграції банківських систем країн-учасниць такого союзу у якості або передумови, або паралельного процесу.
Розробка не має аналогів в Україні та відповідає міжнародним стандартам високого
рівня.
Опублікувано 128 наукових публікацій загальним обсягом 113, 4 д.а., з них 2 колективні
монографії (37,2 д.а.), розділи у 5 колективних монографіях (6,3 д.а.), 2 наукові доповіді (5,2
д.а.), 51 наукова стаття (38,8 д.а.), 9 статей у зарубіжних журналах (6,5 д.а.), 4 збірники ма-
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теріалів за результатами міжнародних наукових конференцій та круглих столів (10,1 д.а.), 59
наукових тез обсягом 17,0 д.а., 39 електронних публікацій та виступів у засобах масової інформації (телебачення, радіо тощо) (2,4 д.а.).
Підготовлено 23 доповідних записки, отримано 8 позитивних відгуків.
Наукова новизна полягає у вираховуванні євроінтеграційних процесів та успішного досвіду з впровадження управлінських фінансово-інвестиційних заходів на східноєвропейському
просторі, зокрема, пропозиції щодо формування інфраструктури фондового ринку України, яка
б ефективно інтегрувалась у фінансові ринки країн ЄС; а також комплекс заходів щодо інституційного розвитку фондового і страхового ринку України в умовах глобалізації та євроінтеграції, важливими є результати дослідження щодо підвищення ефективності для досягнення
успіху в нагромадженні капіталу з метою його наступного інвестування. В цьому контексті
важливу роль має інвестиційний клімат в Україні, враховуючи стан правової бази, інфраструктури, факторів зовнішнього і внутрішнього впливу, а також активність суб’єктів економічної діяльності і верств населення, капіталу, що втік з України та знаходиться на рахунках за
кордоном, і накопичень, які зберігаються в готівковій формі.
Практична значимість 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. Основні положення результатів дослідження методологічного і практичного характеру знайшли відображення у рекомендаціях і аналітичних
матеріалах, які направлялися Верховній Раді України, Міністерству закордонних справ України,
Міністерству оборони України, Міністерству фінансів, Національному банку України, Міністерству освіти і науки, Торгово-промисловій палаті України тощо та отримано 6 позитивних
відгуків щодо впровадження у практичній діяльності.
У контексті перспектив сталого розвитку обґрунтовано потребу для України в створенні науково-аналітичної бази для моніторингу і прогнозування якісних динамічних змін фінансових інститутів ЄС, а також ідентифікації поточного і перспективного впливу фінансових
інститутів ЄС на систему фінансового регулювання в Україні, виходячи з необхідності виконання Україною положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також подальшого
вдосконалення національних фінансових інститутів при підготовці України до вступу в ЄС.
Звідси випливає необхідність розширення кола норм та правил, які повинні бути адаптовані до
стандартів ЄС, а також подальшого поглиблення наших економічних стосунків у банківській
галузі, в сфері регулювання процесів на ринку капіталу та становлення прогресивних фіскальних
інститутів.

5. «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. Виконавці: Яненкова І.Г., Шовкун І.А., Шелудько Е.І., Гахович Н.Г., Кушніренко О.М., Ципліцька О.О., Завгородня М.Ю., Романюк І.М., Бондаренко Т.М., Зарудна О.С.,
Кононенко С.О.
Анотований звіт
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Визначено наукові засади формування промислової політики з врахуванням посилення
впливу міжнародної торгівлі та розроблено пропозиції із вдосконалення промислової політики в
новітніх умовах. Виявлено основні структуроформуючі фактори та напрями трансформації промисловості України з урахуванням зарубіжного досвіду та зростання ролі екологічного чинника.
Обґрунтовано вплив чинників макроекономічної стабільності, розвитку ринків, інноваційної
активності та технологічного трансферу на поліпшення інвестиційного забезпечення індустріального розвитку. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на формування цілісної
промислової та інвестиційної політик, орієнтованих на динамічний розвиток процесів інтернаціоналізації капіталу і виробництва, зокрема, щодо зняття бар’єрів та полегшення доступу на
зарубіжні ринки для української промисловості. Удосконалено набір інструментів із стимулювання промислового експорту та захисту внутрішнього ринку з урахуванням правил СОТ.
Отримано такі головні результати:


узагальнено та систематизовано досвід промислових політик країн з різним рівнем

економічного розвитку, виокремлено групи країн, що мають спільні передумови для формування
промислової політики. На цій основі запропоновані інструменти, які мають бути задіяні для
відновлення і прискорення промислового розвитку України та підвищення її стійкості до
внутрішніх деструктивних чинників та викликів глобального середовища;


запропоновані напрями посилення інституційної спроможності держави в ході ім-

плементації промислової політики, що полягають у забезпеченні інституційної узгодженості,
стратегічній співпраці між урядом, бізнесом та іншими сторонами, нівелюванні розподільчих
конфліктів, розвитку професійної освіти промислового спрямування, тощо;


доведено необхідність забезпечення збалансованості та взаємодоповнюваності за-

ходів промислової і конкурентної політики у створенні умов для економічного зростання, що
полягають у: скороченні необґрунтованих внутрішніх і зовнішньоторговельних бар’єрів; створенні механізмів запобігання надмірному регулюванню; забезпеченні доступності об’єктів інфраструктури для всіх учасників ринку; захисті від антиконкурентних дій з боку органів влади
та суб’єктів господарювання шляхом вдосконалення антимонопольного регулювання; реформуванні системи конкурентного права шляхом адаптації законодавства про захист економічної
конкуренції України до конкуренційного законодавства ЄС;


розкрито специфіку впливу кризового спаду обсягів виробництва, змін внутрішнього

і зовнішнього попиту на динаміку структурних диспропорцій, яка проявляється у: зменшенні
частки машинобудування в структурі промислового виробництва; неефективності процесу інтеграції у світовий ринок; збільшенні впливу зовнішніх чинників; значній імпортозалежності, що
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підриває розвиток внутрішнього ринку; розриві взаємозв’язку виробництва певних товарів з
внутрішнім попитом;
Наукова розробка відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 107 наукових праць (в т.ч. 15 – у іноземних виданнях) загальним обсягом
52,10 др. арк., у тому числі 10 розділів у 4 наукових доповідях – 14,79 др. арк., 4 розділах колективних монографій – 2,0 др. арк., 18 статтей – 17,54 др. арк. (вітчизняні та зарубіжні), 1
стаття в енциклопедії – 0,7 др. арк., 67 тез – 15,5 др. арк. (вітчизняні та зарубіжні), а також
інші видання та Інтернет-ЗМІ 6 – 1,57 др. арк.
Підготовленол 29 науково-аналітичних доповідних записок, пропозицій та зауважень, які
були направлені до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, Антимонопольного комітету України, Київської обласної державної адміністрації, Київської міської державної адміністрації, Торгово-промислової палати України та інших організацій, на які отримано 16 позитивних відзивів. Основні результати оприлюднені у 2 наукових доповідях.
Основні результати досліджень були апробовані на 198 наукових, науково-практичних
конференціях, семінарах та круглих столах, виступили співорганізатором 6 науковопрактичних заходів (конференцій, круглих столів, вебінарів, воркшопів тощо).
Наукова цінність полягає у розробці та реалізації в Україні цілеспрямованої послідовної
промислової політики як ключового елемента стратегії економічного розвитку країни, спрямованої на вирішення завдань структурної трансформації промисловості і забезпечення довгострокових конкурентних преваг, забезпечення гідного місця України на міжнародних ринках та
інтеграції в глобальні виробничі ланцюжки з більшою часткою доданої вартості.
Практична значимість полягає у тому, що вони можуть бути використані державними органами влади і громадськими організаціями в процесі розробки законодавчих і нормативно-правових актів щодо економічного реформування і створення сучасної високотехнологічної
експортоорієнтованої промисловості та структурної перебудови економіки України загалом.
В частині забезпечення сталого розвитку промислового сектору та поліпшення стану
навколишнього середовища було розроблено пропозиції щодо пріоритетних напрямів структурної трансформації розвитку промисловості з урахуванням зростання ролі екологічного чинника
та стимулювання екологічної модернізації промислових виробництв на основі створення і широкого поширення безвідходних і маловідходних виробництв, скорочення викидів парникових газів та прискорення розвитку високотехнологічних галузей і еко-промисловості, запровадження
моніторингу озеленення економіки при реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, популяризації зеленого бізнесу.
6. «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. Виконавці: О.А. Дячук, Б.С. Серебренніков, У.Є. Письменна,
Г.С. Трипольська, Д.М. Серебрянська, Р.С. Юхимець, Т.А. Саприкіна, В.І. Козюбра.
Анотований звіт
Обґрунтовано засади формування державної політики розвитку енергетичних ринків та
регулювання ринкових відносин на даних ринках в умовах поглибленої інтергарції з країнами
ЄС та подальшої трансформації національної моделі енергоринку в напрямі дерегуляції та лібе-
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ралізації. У рамках дослідження економічної політики розвитку запропоновані заходи впливу на
формування ефективних енергетичних ринків з дотриманням балансу між необхідністю виконувати міжнародні зобов’язання, внутрішніх мотиваційних чинників, що зумовили потребу в реформуванні національних енергетичних ринків, захисту національних підприємств і соціально
незахищених верств населення та появою складних екологічних проблем з потребою трансформації національної економіки на засадах декарбонізації.
Отримано наступні наукові результати, які мають наукову і практичну значимість:
у науково-методичному плані:
 набули подальшого розвитку підходи до стратегічного 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 інституційних трансформацій, обумовлених імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 розроблено методологічний підхід комплексного дослідження оптимальних шляхів реалізації енергетичного переходу України до низьковуглецевої моделі на принципах енергоекологічного та економічного декаплінгу, який полягає в застосуванні сценарного економікоматематичного моделювання на базі моделі TIMES-Україна для оцінки потенціалу скорочення
викидів ПГ від спалювання та використання енергетичних ресурсів та обчислюваної моделі загальної рівноваги для оцінювання макроекономічних наслідків реалізації такого потенціалу.
У науково-практичному плані:


розроблено пропозиції щодо розширення переліку енергетичних послуг, які можуть бути

надані вітчизняним підприємствами на інтегрованому європейському енергетичному просторі,
серед яких: послуги з балансування та допоміжні системні послуги, реалізація проектів спільного інтересу (PCI), створення та спільне користування системами надзвичайного реагування
(ERS), енергетичний інжиніринг, а також переробка і захоронення енергетичних відходів та використання неенергетичних відходів в енергетичних цілях;


підготовлено рекомендації, спрямовані на мінімізацію трансформаційних та інтеграцій-

них ризиків, зокрема обґрунтування: застосування на першій стадії запровадження нової моделі
ринку в оптовому сегменті високого рівня обов’язкової квоти продажу електроенергії через ринок "на добу наперед" (не менше 80% з подальшим можливим її зниженням до 50-60%), що дозволить уникнути дискримінаційної або асиметричної купівлі-продажу електроенергії від виробників з відносно низькими цінами; доцільності інтеграції НКРЕКП у європейські секторальні
інституції, що сприятиме посиленню наддержавного контролю за діяльністю Регулятора, адап-
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тації кращого європейського досвіду регулювання енергетичних ринків, зокрема в частині застосування граничних цін на електроенергію; при імплементації стимулюючого тарифоутворення операторів систем розподілу диференціації норм дохідності на регуляторну базу активів із
вищою ставкою для новостворених активів порівняно з існуючими у співвідношенні 15%:10%.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 33 наукові публікації загальним обсягом 15,2 д. а. (1 розділ до монографії
(0,4 д. а.), розділ до 2 наукових доповідей (0,7 д.а.), розділ до 1 звіту (0,2 д. а.), 16 статтей у наукових журналах (11,05 д. а.), збірниках наукових праць тощо, 13 публікацій у матеріалах наукових конференцій (2,85 д. а.).
Прийнято участь співробітників у 21 конференції (у тому числі в 3 зарубіжних), 29 круглих столах, 33 семінарах (у тому числі в 11 зарубіжних), 20 експертних форумах (у тому числі
в 9 зарубіжних), 11 засіданнях робочих груп (у тому числі в 3 зарубіжних) та у 5 засіданнях робочих нарад; 14 експертних обговореннях, 2 засіданнях Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової Конвенції ООН, 1 парламентських слуханнях, участь у 3 міжнародних програмах стажування (зарубіжні).
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 25, з них 5 з позитивним відгуком.
Науково-практична значимість: механізми державної енергетичної політики є важливими засобами, що дозволяють своєчасно реагувати на ті бар’єри та ризики, які виникають на
ринках у зв’язку з трансформацією інституційного середовища енергетичних ринків. Однак,
ефективність реалізації державної енергетичної політики залежить від обґрунтованості прийнятих рішень та їх своєчасності.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: визначено ключові елементи сучасної кліматичної політики на глобальному
(міждержавному) рівні, що передбачають реалізацію заходів, спрямованих на скорочення
викидів парникових газів (ПГ) та адаптацію до зміни клімату без загрози продовольчій безпеці
та національним інтересам, а також розбудову фінансової спроможності країн одночасно
підвищуючи економічну ефективність, збільшуючи економічне зростання і створюючи нові
робочі місця. Так, нова кліматична політика Європейського Союзу передбачає перехід до
вуглецевонейтральної економіки (кількість викидів ПГ не перевищуватиме кількості їх
поглинання) до 2050 р. шляхом соціально справедливим та економічно ефективним способом.
Аналіз національних довгострокових кліматичних стратегій дозволив встановити, що кожна
країна в досягненні мети Паризької угоди покладається в першу чергу на трансформацію та
декарбонізацію енергетики, шляхом підвищення енергоефективності, розвитку відновлюваних
джерел енергії, широкомасштабної електрифікації та підвищення ресурсоефективності
виробничих процесів, екологізації транспорту, біоенергетики, абсорбції вуглецю тощо, що
відповідатиме Цілям сталого розвитку ООН.
У 2019 році продовжувалися дослідження за 11 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. Виконавці: Дмитрук Д.А.,
Левін Р.Я., Локтєва І.І., Тітар І.О., Білоус Є.В., Романовська Л.С., Бєлінська В.М.
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Анотований звіт
Розвинуто розуміння сутності та проявів суб’єктності людського капіталу, зокрема у частині: виявлення зв’язку поінформованості населення щодо політичної системи та ключових макроекономічних показників з проявами суб’єктності людського капіталу; виявлення нових проявів суб’єктності людського капіталу та соціальних груп високого рівня проявів суб’єктності
(суб’єктність молоді, суб’єктність в онлайн-середовищі, належність до креативного класу, роль
креативних індустрій в економічному розвитку, інтерес як чинник формування груп з високим
рівнем суб’єктності, інші нові соціально-економічні феномени); аналізі форм політичної та громадянської участі як проявів суб’єктності; визначення зв’язків суб’єктності державних службовців з їх бюрократичним і демократичним компонентами професійного етосу.
За звітний період отримано такі результати:
визначені соціальні групи високого рівня проявів суб’єктності, а саме: молодь, активні
користувачі в онлайн-середовищі, представники креативного класу, працівники креативних індустрій, члени громадських об’єднань за інтересами; проаналізовано сучасну наукову думку
щодо концепту креативного класу, ролі креативних індустрій та креативних класів в економічному розвитку; узагальнено результати досліджень щодо зокрема причин та механізмів впливу
цих феноменів на економіку; методів визначення якісних та кількісних особливостей впливу
креативного класу на розвиток економіки країн ЄС, посткомуністичних країн та України.
Обґрунтовано, що політична суб’єктність включає характеристику активності, що підкреслює інтенційність суб’єкта, його соціальний, діяльнісно-перетворювальний спосіб буття людини; запропоновано визначення політичної суб’єктності як здатності суб’єкта до усвідомленовідповідальної політичної участі, мета якої – вплив на суспільно-політичні процеси, і
суб’єктивними умовами становлення політичної суб’єктності є політична компетентність як певний рівень оволодіння людиною політичними компетенціями, соціальна мотивація та громадянська відповідальність.
Окрема увага приділена питанню формуванню здорового способу життя, як чиннику збереження здоров’я та підвищення якості життя.
Запропоновано визначення суб’єктності людського капіталу як комплексу соціальнозначимих ціннісних людських якостей, сформованих у процесі взаємодії людини та суспільства
переважно через соціальні інститути, вплив яких є визначальним чинником формування
суб’єктності – соціально позитивної або негативної залежно від якості інститутів.
Найбільш вагомі наукові результати полягають у розкритті визначення соціоекономічної
категорії суб’єктності людського капіталу; визначенні сутності суб’єктності людського капіталу
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як чинника економічного розвитку; розробці міждисциплінарної економіко-соціологічної концепції ролі суб’єктності людського капіталу в економічному розвиткові; виявленні особливостей
формування суб’єктності людського капіталу в сучасних умовах функціонування соціальних
інститутів українського суспільства.
Новизна роботи полягає в аналізі рушійних сил суспільної динаміки, її джерел і механізмів через формування соціальної суб’єктності різних елементів суспільної системи, визначені
прошарків соціальних суб’єктів, діяльність яких зумовлює соціокультурні зрушення як у глобальній перспективі, так і на локальному рівні. Поглиблено соціо-економічний підхід, де основною аналітичною одиницею соціального стає «подія як дія суспільного суб’єкта, або соціального агента».
Оцінка рівня дослідження - відповідає національним стандартам високого рівня.
Опубліковано 18 наукових публікацій (в т.ч. 1 – у іноземному виданні) загальним обсягом
20,91 д.а., з них розділів у колективних монографіях – 4, статей – 7, тез – 6 (в т.ч. 5 – у іноземних виданнях), публікацій в електронних виданнях – 1.
Основні результати досліджень були апробовані на 18 наукових, науково-практичних
конференціях, семінарах та круглих столах;
Підготовлено 10 науково-аналітичних доповідних записок та інформаційно-аналітичних
матеріалів, які надіслано до органів державної влади. Отримано 4 позитивні відгуки від
міністерств та відомств.
Наукова значимість полягає у виробленні розуміння суб’єктності людського капіталу як
чинника економічного розвитку та визначенні особливостей впливу основних соціальноекономічних інститутів України на формування суб’єктності національного людського капіталу в умовах реформ.
Практична значимість полягає у визначенні шляхів сприяння формуванню суб’єктності
людського капіталу в позитивних напрямах засобами державної соціально-економічної політики з
урахуванням євроінтеграційного контексту.
Основні досягнення в галузі сталого розвитку: обґрунтування підходу, методології та методики вимірювання індикаторів участі населення в процесі навчання впродовж життя задля моніторингу виконання завдань Цілі 4 «Забезпечення всеохоплюючої якісної освіти та справедливого доступу до неї впродовж усього життя для всіх», визначених Цілями сталого розвитку для
України на 2016–2030 рр.

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. Виконавці: Пасхавер Б.Й., Молдаван Л.В., Удова Л.О., Прокопенко К.О.,
Грецька Н.А., Купріянова Н.П., Корсак Л.М., Бородіна О.С., Мартишев П.А..
Анотований звіт
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Визначені особливостей розвитку великих сільгосппідприємств, зокрема: доведено їх
прагнення до підвищення ефективності виробничої діяльності; здійснено аналітичне оцінювання економічної ефективності аграрних корпоративних підприємств за динамікою окремих показників, у розрізі підгалузей та порівняно з господарствами населення;визначення умов, які сприятимуть ініціюванню процесу партнерства держави та бізнесу у аграрному секторі; встановлені
пріоритетні сфери застосування державно-приватного партнерства для сільського господарства
України в умовах модернізації економіки і постіндустріального розвитку, зокрема інноваційної,
наукової та науково-технічної; встановлено суттєву обмеженість використання вітчизняного
зрошувального ресурсу, що призводить до щорічних втрат близько 10 млн т зернових культур
виявлено успішну реалізацію проектів ДПП у розвинених країнах світу.виявлено активне використання принципів ДПП у будівництві та експлуатації інфраструктурних проектів зрошуваного
землеробства в країнах, що розвиваються (Бразилія, Єгипет, Індія, Ефіопія, Перу). Визначені
особливості взаємодії корпорацій і малого бізнесу у країнах ЄС; висвітлені особливості найбільш розповсюджених інтеграційних форм взаємодії великого та малого бізнесу у європейських країнах; обгрунтовано переваги та ризики інтеграційних форм взаємодії великого та малого
агробізнесу для кожного з учасників взаємовідносин; висвітлено ключові особливості та наслідки функціонування ТНК на ринку засобів захисту рослин рослин та насіннєвого матеріалу України.
До найважливіших наукових результатів, які мають наукову і практичну значимість,
слід віднести такі:
вперше:


здійснено експертну оцінку регулятивного земельного законодавства в Україні, ЄС й

інших країнах у період економічних криз та його впливу на глобальну трансформацію землекористування;
набули подальшого розвитку


характеристики наслідків входження іноземного капіталу у сферу вітчизняного агро-

продовольчого виробництва, зокрема, впливу на розширення галуззю експортної діяльності,
створення доданої вартості, структурні трансформації, що дозволило обґрунтувати: відсутність
підстав вважати, що прихід іноземного капіталу дозволив істотно збільшити створення галуззю
доданої вартості, оскільки корпорації доволі широко використовують схеми виведення за кордон валютної виручки і зниження рівня оподаткування; недостатню ефективність агропродовольчого експорту, який переважною мірою здійснюється у межах груп товарів з низьким ступенем обробки;
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узагальнення основних характеристик розвитку найбільших агрокорпорацій України,

зокрема, виявлено їх переваги порівняно з іншими суб’єктами аграрного господарювання та
створювані великим аграрним бізнесом проблеми; обґрунтовано спорідненість процесів транснаціоналізації й холдингізації галузі; констатовано, що характер діяльності великих корпорацій
у межах національних агропродовольчих комплексів значною мірою обумовлений прийнятими і
дотримуваними в кожній конкретній країні нормами;


науково-теоретичні засади оцінювання ефективності діяльності підприємств агарного

корпоративного сектора, зокрема запропоновано доповнити перелік відповідних показників показниками еколого-економічної й соціо-економічної ефективності (насамперед, частками витрат
на екологічні та соціальні інвестиції у загальних обсягах інвестиційних ресурсів; обсягом додаткового доходу, отриманого від «екологічних» інвестицій; співвідношенням заробітної плати зайнятих в аграрному виробництві та середньої заробітної плати по національній економіці; співвідношенням коефіцієнтів природного приросту (скорочення) населення у сільській місцевості
та в середньому по країні тощо).
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та опубліковано 51 наукову працю загальним обсягом 24,85 д.а., в т.ч. 16
– у іноземних виданнях - 11,23 д.а., з них розділів у колективних монографіях – 3, статей – 8,
тез – 18. Підготовлено і подано до друку 2 наукові праці загальним обсягом 1,1 д.а. Основні результати досліджень були апробовані на 29 наукових, науково-практичних конференціях,
семінарах та круглих столах.
Отримані нові наукові результати знайшли своє відображення у 9 науково-аналітичних
доповідних записках, пропозиціях та зауваженнях, які були направлені до Верховної Ради
України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Президії НАН України.
На згадані розробки отримано 3 позитивних відзиви.
Наукова та практична значимість: виявлено особливості розвитку підприємств аграрного корпоративного сектора, у т.ч. охарактеризовано наслідки входження іноземного капіталу у сферу вітчизняного агропродовольчого виробництва, обґрунтовано спорідненість процесів транснаціоналізації й холдингізації галузі, виокремлено етапи її корпоратизації, встановлено характерні для кожного з них соціально-економічні процеси та окреслено відмінності у корпоратизації сільськогосподарської галузі в Україні і країнах Східної Європи.
До наукових результатів, що спрямовані на збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку економіки, належать: удосконалено систему показників ефективності діяльності підприємств аграрного корпоративного сектора, яку пропонується доповнити показниками еколого-економічної й соціо-економічної ефективності.
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. Виконавці: Супрун Н.А., Горін
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Н.О., Кудласевич О.М., Гордіца К.А., Дідківська Л.В., Корніяка О.В., Курбет О.П., Сливка Т.О.,
Боднарчук Т.Л., Єлісєєва Л.В., Чистякова С.В., Бєляєва В.М.
Анотований звіт
Здійснено історико-економічне узагальнення процесу еволюції форм міжнародних економічних відносин та участі в них господарства України відповідно до домінуючих технологічних укладів. Встановлено, що на етапі формування другого технологічного укладу (межа ХІХ–
ХХ ст.) основним рушієм структурно-технологічних змін та інституційних трансформацій господарського середовища став імпорт капіталу; у 1920–1930-х роках ключове значення мало
міжнародне науково-технічне та технологічне співробітництво, що сприяло становленню третього та ядра четвертого технологічних укладів, зниженню імпортозалежності, проте не змінило
аграрно-сировинної спеціалізації українського експорту і не створило основ самодостатньої
економіки; на етапі розвитку третього та формування четвертого технологічних укладів (друга
половина ХХ ст.) участь господарства України в міжнародному поділі праці та кооперації виробництва, інтернаціональних виробничих комплексах відбувалася в межах т.зв. «соціалістичної економічної інтеграції», що стало бар’єром ефективного безпосереднього інтегрування української економіки до світових економічних структур. Охарактеризовано деформуючий вплив
світової енергетичної кризи 1960–1980-х років на структуру господарства УРСР в частині поглиблення диспропорцій між виробництвом товарів з високою доданою вартістю та продукції
сировинних галузей з переважанням останніх; встановлено невідповідність структурних змін в
економіці УРСР необхідності впровадження енергозберігаючих технологій і розвитку альтернативних відновлювальних джерел енергії, що заклало основи сучасних тенденцій та суперечностей економічної політики та розвитку національного господарства.
За звітний період отримано такі наукові результати:


охарактеризовано парадигмальні зрушення в теорії міжнародної конкуренції у другій

половині ХХ – на початку ХХІ ст. (нові підходи до визначення конкурентних переваг та закономірностей розвитку світової торгівлі, запропоновані в працях Ф. Тауссіґа, М. Познера,
Р. Вернона), що дозволило обґрунтувати перетворення «факторних переваг» індустріального
суспільства, сформованих у радянський період вітчизняної історії, на бар’єр міжнародної економічної інтеграції України. Доведено, що інституційні бар’єри доступу до ресурсів обумовлюють переважання імпорту засобів виробництва та розвиток низькотехнологічних, працемістких,
ресурсозатратних виробництв із відповідною структурою експорту;


з’ясовані історичні детермінанти включення господарства України в систему МЕВ та

чинники, що визначили його місце у світогосподарських інтеграційних процесах, а саме: струк-
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турні особливості розвитку української економіки в складі єдиного народногосподарського
комплексу СРСР; заходи Польської держави у міжвоєнний період з перетворення т.зв. «східних
кресів» на аграрно-сировинний додаток до центральних польських земель; розвиток виробничої
кооперації підприємств України у др. пол. ХХ ст. у межах РЕВ; витіснення підприємництва та
конкуренції директивно-розподільчими механізмами управління економікою, що призвело до
втрати міжнародної конкурентоспроможності та низхідної динаміки структурно-технологічного
розвитку;


визначені історичні детермінанти перетворення України на донора трудових ресурсів,

зокрема: спільні чинники, що сприяли міграції населення з різних частин українських етнічних
земель у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (інституційні, демографічні, соціально-економічні, інноваційно-інфраструктурні та заохочення до переселення з боку інших держав); традиції політичної міграції; радянська практика депортацій; масові організовані переміщення молодих працівників і фахівців поряд із обмеженням міжнародного руху трудових ресурсів у радянський період, що сформували високий міграційний потенціал конкурентоспроможної робочої сили.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 42 наукові праці (в т.ч. 5 – у зарубіжних виданнях) загальним обсягом
89,18 д.а., у тому числі 3 монографії (68,75 д.а.). Крім того, опубліковано збірник наукових
праць «Історія народного господарства та економічної думки України. Випуск 52» (22,78 д.а.).
Підготовлено 5 науково-аналітичних матеріалів для вищих органів державної влади та
управління, на 2 з них отримано позитивні відгуки.
Науково-практична значимість дослідження полягає в обґрунтуванні висновків та рекомендацій, актуальних для сучасної зовнішньоекономічної політики на основі виявлених тенденцій та зроблених узагальнень щодо наслідків урядового регулювання зовнішньоекономічної діяльності для розвитку господарства України в складі різних держав на етапі формування сучасних форм МЕВ та інтеграційних об’єднань.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: розкрито значення екологічної та соціальної складових процесу включення
господарства України у систему МЕВ в історичному вимірі; визначено напрями імплементації
міжнародних стандартів сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності у
контексті євроінтеграційних перетворень національної економіки.

4. «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. Виконавці: Ю.В. Кіндзерський, О.М. Фащевська,
О.Ю. Снігова, Щегель С.М., Н.І. Романовська, О.А. Герасімова, О.Д. Москвіна, Д.Б. Лопатенко.
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Анотований звіт
Розкрито зміст конценцій інклюзивності та інклюзивного зростання, і, на основі узагальнення підходів провідних вчених і фахівців міжнародних інституцій, визначено, що інклюзивий
розвиток передбачає включеність всіх суб’єктів в процес економічного розвитку на основі поєднання підвищення рівня життя людей та факторів, які важливі для покращення якості життя людей, в процесі якого всі групи людей сприяють створенню можливостей, беруть участь у розподілі вигод від розвитку і у прийнятті рішень. Виявлено ознаки «неінклюзивного» характеру функціонування вітчизняної промисловості у загальнодержавному та міжрегіональному вимірі та
окреслено основні структурні, технологічні, організаційні, управлінські, зовнішньоекономічні,
науково-освітні, соціально-трудові та інституційні чинники формування в промисловості України та її регіонів процесів деінклюзивізації.
Отримано такі головні результати:
у методологічному плані:


обґрунтовано, що структурні зміни в економіці, можуть розглядатися у вузькому ро-

зумінні – як зміни у продуктово-галузевій структурі економіки, та у широкому розумінні – коли
до вищезазначених додаються також зміни у складі виробництва і споживання ресурсів: інвестицій і основного капіталу (галузева, технологічна вікова та інші структури), трудових ресурсів, матеріальних та енергетичних ресурсів. Змістовне наповнення поняття «структурні
зміни» у сучасних умовах трансформується, оскільки все більшого значення у державній
політиці країн світу набуває концепція інклюзивного розвитку, яка передбачає не лише підтримання економічного зростання у довгостроковій перспективі, а й досягнення рівномірного
розподілу соціальних та матеріальних вигод між різними соціальними групами і категоріями
населення. Відповідно, має змінюватись й структурна політика держави, поєднуючи створення
нових можливостей для економічного зростання з рівномірним розподілом вигід від цього зростання між людьми, корпораціями та регіонами;
 виявлено концептуальну невідповідність вітчизняної моделі промислової політики процесам деградації та примітивізації вітчизняного виробництва, що зумовили індустріальну
деінклюзію. З точки зору переструктурування і підвищення ефективності вітчизняного виробництва показано недостатню обґрунтованість імплементації окремих положень угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, що стосуються промислової політики, у технологічно і структурно відмінну від країн ЄС промислово-виробничу систему України, виконання яких лише посилило тренд деіндустріалізації та поглибило структурну примітивізацію.
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У науково-практичному плані:


виявлено можливі загрози та виклики збереження "неінклюзивних" тенденцій розвитку

вітчизняної промисловості для економіки країни та її регіонів на прикладі окремих видів промислової діяльності; розкрито можливості адаптації у вітчизняну практику досвіду формування
промислової політики в нових індустріальних країнах для забезпечення динамічних індустріальних перетворень у короткий час і досягнення інклюзивних цілей;
 запропоновано віднести до напрямів інвестування, важливих для досягнення цілей інклюзивного розвитку національної економіки, інвестиції у: формування, розвиток та підвищення
якості людського капіталу; розвиток транспортної, енергетичної, комунальної інфраструктури
та житлового будівництва; створення системи підтримки підприємництва; розвиток телекомунікаційних та інформаційних технологій для забезпечення доступу максимально широких
верств населення до сучасних засобів зв’язку, комунікацій, інформації; розширення доступу
населення до фінансових послуг; розвиток екологічно сприятливих технологій та безвідходних
виробництв, переробку накопичених промислових та твердих побутових відходів, розвиток сучасних джерел енергії, енергозбереження;


розроблено пропозиції з удосконалення державної політики регіонального розвитку для

підвищення його інклюзивності на засадах використання потенціалу територіальної соціальноекономічної інтеграції та диверсифікації економіки регіонів. Запропоновано диференційований
підхід до кожного з регіонів на основі визначення типів структури їх економік та групування на
індустріальні, сільськогосподарські, з домінуванням сфери послуг, з орієнтуванням на сферу
послуг та промислово-аграрні;


обґрунтовано, що державна політика структурної трансформації економіки для створен-

ня засад її інклюзивного розвитку має бути спрямована на збільшення виробництва доданої вартості при скороченні матеріальних витрат;
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 69 наукових публікацій загальним обсягом 44,16 д.а. (з них 7 – зарубіжні);
взято участь у 57 науково-організаційних заходах.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 5, з них 3 з позитивним відгуком;
Науково-практична значимість: полягає у формуванні теоретичного підґрунтя і
обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо заходів з удосконалення державної структурної
політики в сфері промисловості, інвестування, технологічного розвитку, розбудови інституційної системи для стимулювання економічного розвитку країни на засадах інклюзивності.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: запропоновані напрями удосконалення державної структурної політики
створять засади для досягнення сталого зростання економіки і збалансованого розвитку сус-
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пільства завдяки розширенню залучення населення до економічної діяльності, підвищенню доступності освіти усіх рівнів, активізації системи технологічного та академічного підприємництва.

5. «ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ АРХІТЕКТОНІКИ ІНФОРМАЦІЙНОМЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ» (фундаментальні дослідження). 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. 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., Данніков
О.В., Кричевська Т.О., Бурлай Т.В., Прозоров Ю.В., Корнівська В.О., Чернишенко О.В, Дубас
Ю.В.
Анотований звіт
Розкрито закономірності та форми прояву реконструктивної трансформації індустріально-ринкової економіки в інформаційно-мережеву. З’ясовано базові інститути функціонування
інформаційно-мережевої економіки. Обґрунтовано шляхи співрозвитку інститутів глобальної
індустріально-ринкової економіки та постіндустріальної інформаційно-мережевої економіки в
умовах світ-системи корпоративно-фінансового глобалізму. Показано логіку та структуру інформаційних перетворень в контексті ефективного застосування цифрових технологій. Виявлено
конструктивну та деструктивну складові інституційної динаміки та чинники і напрями інституційних змін у формуванні інформаційно-мережевої економіки.
Отримано такі головні результати:
 показано, що основу інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки
утворює система правил і норм економічної діяльності, пов’язана з виробництвом, розподілом,
обміном і споживанням інформаційних благ, життєвим середовищем яких є мережа. З’ясовано,
що розвиток інформаційно-мережевих технологій породжує тенденцію до заміщення інститутів
технологіями;
 охарактеризовано основні напрями динаміки соціально-економічної невизначеності, що
генерується процесами становлення інформаційно-мережевої економіки та обумовлює суспіль-
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ну потребу в інституціоналізації нових ступенів технологічної та соціальної свободи. Розкрито
зміст суперечності між довірою і технологіями в умовах становлення інформаційно-мережевої
економіки, яка розгортається в систему суперечностей, притаманних базовим інститутам власності, суспільної форми праці, обміну та розподілу;
 обґрунтовано висновок, що приватна власність поступово заміщується всезагальною, наймана праця – вільним вибором зайнятості та видів діяльності, еквівалентний обмін - реципрокним обміном і розподілом; цьому переходу відповідають технології блокчейн (наприклад, в реєстрації прав власності), когнітивні технології (запозичена праця, багатобічні трудові відносини)
та штучний інтелект;
 показано, що цифровий банкінг та діяльність сучасних глобальних торгівельних платформ спрямовані на створення відкритої інфраструктури для торгівлі та супутніх платіжних і
кредитних послуг, формування та активний розвиток глобального споживчо-фінансового простору, важливими чинниками виникнення якого є трансформація фінансової культури та фінансової поведінки домогосподарств у бік зростання споживчих мотивацій та застосування цифрових технологій;
 виявлено тенденцію до формування інститутів «мережі мереж», елементами яких стають
правила доступу до мереж вищого рівня; правила розв’язання мережевих конфліктів; поширення сфери принципу ієрархії в системі регламентів та правил доступу; посилення державних обмежень та державного контролю; стандарти обмеження та регулювання доступу до особистої
мережевої інформації; контроль з боку громадянського суспільства.
Результати дослідження відповідають міжнародним стандартам відмінного рівня
(отримано нові знання про фундаментальні закономірності реконструктивної трансформації
інститутів індустріально-ринкового господарства в інститути інформаційно-мережевої економіки у новій галузі науки – інституційній архітектоніці). Наукові результати є оригінальними і значимими у порівняні з роботами міжнародного рівня.
Опубліковано 140 праць (статті, монографії) загальним обсягом 132,66 др.арк., в т.ч.
1 одноосібна монографія обсягом 18,5 др.арк., 6 розділів монографій у зарубіжних виданнях
– 30,7 др.арк.. У збірниках наукових праць опубліковано 6 статей обсягом 2,5 др.арк., у вітчизняних виданнях опубліковано 111 праць обсягом – 74,52 др. арк., у зарубіжних виданнях
(статті, тези) опубліковано 16 праць обсягом 6,44 др.арк.
Основні результати досліджень апробовані на міжнародних наукових і науковопрактичних конференціях, круглих столах – понад 31 виступ.
Підготовлено науково-аналітичні матеріали до вищих органів влади – 8 науковоаналітичних записок з отриманням 6 позитивних відгуків від керівників держаних органів влади.
Наукове та практичне значення полягає у створенні наукової основи для практичного
вирішення завдань управління процесами реконструктивної трансформації індустріальноринкової економіки в інформаційно-мережеву.
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У контексті перспектив сталого розвитку показано напрями і шляхи розв’язання суперечностей механізмів функціонування індустріально-ринкової та інформаційно-мережевої економіки та забезпечення на цій основі стійкого соціально-економічного розвитку.
6. «МАКРОПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІТИКИ ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ» (фундаментальні дослідження). 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. Виконавці: чл.-кор. НАНУ Скрипниченко М.І., чл.-кор. НАНУ Кораблін С.О., Крючкова В.В., Василенко Ю.В., Запатріна І.В., Шумська С.С., Лебеда Т.Б., Кузнецова Л.І., Швець С.М., Радзівілл В.Ю., Білоцерковець О.Г., Іллюша
С.Н., Малашенко Т.О., Карпова І.В., Кошманова Н.В., Проніна М.П., Агафонова М.В.
Анотований звіт
Системно розкрито складові ендогенної самодостатності економічного розвитку в Україні
та визначено національні особливості впливу факторів ендогенного характеру на динаміку і
структуру вітчизняної економіки. Висунуто припущення, що в умовах нерівномірного економічного розвитку країн та їх істотної зовнішньої відкритості ендогенізація є достатньо тривалим
та відносним процесом, адже він пов'язаний не лише з підвищенням конкурентним переваг
окремих економік, а й з формуванням унікальності таких переваг, або ринків, на яких вони діють. Зроблено висновок, що генезис наукової думки щодо норми заощадження, починаючи з класичної теорії, де стверджувалося, що економіка як багатопланова структура обрала природний
порядок, як спосіб оптимізації діяльності усієї системи і її складових задля свого розвитку,
включаючи норму заощадження, не суперечить кейнсіанській теорії в частині необхідності посилення ролі уряду в напрямку антикризового регулювання норми заощадження. Здійснено актуалізацію та модифікацію моделі розвитку економіки України в рамках забезпечення ендогенізації економічного розвитку.
Отримано такі головні результати:
 обґрунтовано теоретичні засади формування макроструктурних передумов ендогенізації економічного розвитку в Україні і частині факторів впливу на норму валового заощадження,
обґрунтовано доцільність уведення у виробничу функцію для України фактори людського капіталу, що посилюють ендогенізацію економічного розвитку;
 систематизовано підходи до оцінки рівня впливу сектору ЗДУ на економічне зростання в залежності від ступеня ендогенізації економічного розвитку; узагальнено висновки щодо
ролі соціальної держави в моделях ендогенного зростання; систематизовано результати теоретичних та емпіричних досліджень наявності взаємозв’язку між рівнем тіньової економіки та те-
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мпами економічної динаміки України; виділено закономірності та ключові тенденції розвитку
кредитних відносин на світовому та вітчизняному ринках; оцінено вплив чинників зовнішньої
кон’юнктури на макроекономічну динаміку України.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено 14 аналітичних матеріалів, доповідних записок, пропозицій та зауважень,
які були направлені до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України), Міністерства оборони
України, Ради Національного банку України, Національної академії наук України, на які отримано 7 позитивних відгуків.
Підготовлено та опубліковано – 33 наукові праці, загальним обсягом 32,249 др.арк., із
них в зарубіжних виданнях –12, загальним обсягом – 8,485 др. арк., 2 розділи в колективній
монографії, обсягом 12,5 др.арк., у наукових фахових журналах 6, обсягом 5,42 др.арк. та
підготовлено до друку 1 монографію обсягом 25 др.арк., 1 статтю в зарубіжне видання, обсягом 0,9 др.арк.
Наукова значимість полягає у тому, що в рамках теоретичних засад ендогенізації економічного зростання: системно розкрито складові «ефективної (розумної)» самодостатності
країни; визначено вплив ефективних ендогенних факторів на динаміку і структуру вітчизняної
економіки; визначена роль і місце науково-технічного прогресу та людського капіталу в ендогенізації сукупного попиту та сукупної пропозиції; розроблено теоретичну постановку та математичну конструкцію DSGE моделі ендогенного типу, що функціонує на засадах теорії реального бізнес-циклу та враховує особливості розвитку фіскального і монетарного секторів економіки України.
Практична значимість полягає в розробці модельного інструментарію оцінки впливу
ефективних ендогенних факторів на динаміку і структуру вітчизняної економіки та проведенні
кількісного сценарного аналізу можливостей забезпечення стабільного економічного розвитку
на середньо- та довгострокову перспективу в Україні.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки, належать: висунуто припущення, що членство в ЄС може мати наочні економічні та
фінансові переваги, які, однак. не обов’язково трансформуються у внутрішні рушії економічного розвитку; обґрунтовано параметри рівня валового заощадження сектору нефінансових корпорацій, а також сектора загального державного управління на перспективу для підвищення
рівня валового заощадження та валового нагромадження основного капіталу по економіці загалом; узагальнено результати емпіричних досліджень щодо впливу демократії та корупції на
темпи економічного зростання і доведено, що підвищення рівня ефективності державного
апарату та його якості є однією із важливих складових механізму забезпечення сталого розвитку; визначено вирішальну роль науково-технічного прогресу та розвитку людського
капіталу у забезпечені сталого економічного розвитку; побудовано DSGE модель ендогенного
зростання економіки України за умови застосування золотого правила фіскального режиму;
здійснено оцінювання взаємодії цінової та нецінової конкурентоспроможності українського
експорту; визначені проблеми конкурентоспроможності експорту в контексті концепції «переважно ендогенного» зростання.
7. «ФОРМУВАННЯ «РОЗУМНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ» В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»
(фундаментальні дослідження). 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. Виконавці: Ю.М.Бажал, Одотюк І.В, Саліхова О.Б., Хаустов В.К.,
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Бойко О.М., Черненко С.М., Грига В.Ю., Дульська І.В., Рижкова Ю.О., Груздова Т.В., Онуфрієвич З.Д., Хименко О.А.
Анотований звіт.
Виявлено можливості застосування процедур визначення «розумної спеціалізації», які
використовуються у країнах ЄС, для їхньої адаптації та запровадження в Україні; здійснено дослідження впливу політики розумної спеціалізації на інноваційний розвиток промисловості та
впровадження технологічних новацій; виокремлено передумови його реалізації; виявлено можливості формування розумної спеціалізації в окремих регіонах України; визначено особливості
формування та реалізації важелів інституційного механізму стимулювання політики розумної
спеціалізації в сфері інноваційного розвитку промисловості України; виокремлені особливості
інституційного забезпечення функціонування технопарків, наукових парків, венчурних фондів
та інших форм інноваційної активності промислових підприємств.
Отримані результати:


визначено підходи щодо включення механізмів розбудови «розумної спеціалізації» до

національних та регіональних програм розвитку в Україні на основі методик, які пропонуються
до впровадження спеціалізованими агенціями Євросоюзу, зокрема JRC. Підготовлено відповідні
пропозиції для проведення використання вищезазначених підходів в Україні;


набуло подальшого розвитку дослідження інституційних засад імплементації політи-

ки розумної спеціалізації розвитку економіки та посилення інноваційної складової економічного
зростання національної промисловості;


розроблено рекомендації щодо удосконалення нормативно-правової бази в сфері фун-

кціонування наукових парків, технопарків, кластерів, індустріальних парків для ефективного
впровадження “розумної спеціалізації” в Україні;


виявлено особливості імплементації «розумної» спеціалізації в країнах з низькою ін-

ституційної спроможністю, зокрема: схильність до модифікації існуючих процедур, з одного
боку, та запровадження нових інструментів, з іншого. Крім цього, велика увага у таких регіонах
приділяється взаємодії між учасниками інноваційного процесу.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 49 наукових праць загальним обсягом 33,9 др.арк., із них статті і тези у
зарубіжних виданнях 9 – 6,23 др.арк., у т.ч. 3 із них опубліковані в виданнях, які відносяться
до міжнародних наукометричних баз даних.
Результати дослідження пройшли апробацію на науково-методичних конференціях, форумах, семінарах, із них: 26 конференцій, з яких 21 міжнародна, 15 форумів, із них 7 міжнарожних 14 семінарів, із них 8 міжнародних, 4 засіданнях робочих групах, 6 круглих столах, 2 сесіях
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Економічної комісії ООН для Європи, 1 академічно-промисловому зібранні, 4 вебінарах, 1 Workshop, 1 науково-технічній раді, 1 з’їзді.
Підготовлено 12 аналітичних матеріалів, на 6 з яких отримано позитивні відгуки.
Наукова значимість полягає у тому, що визначено підходи щодо включення механізмів
розбудови «розумної спеціалізації» до національних та регіональних програм розвитку в Україні
на основі методик, які пропонуються до впровадження спеціалізованими агенціями Євросоюзу,
зокрема JRC. Підготовлено відповідні пропозиції для проведення використання вищезазначених
підходів в Україні; набуло подальшого розвитку дослідження інституційних засад імплементації політики розумної спеціалізації розвитку економіки та посилення інноваційної складової економічного зростання національної промисловості; розроблено рекомендації щодо удосконалення
нормативно-правової бази в сфері функціонування наукових парків, технопарків, кластерів, індустріальних парків для ефективного впровадження “розумної спеціалізації” в Україні; розроблено пропозиції щодо реалізації окремих напрямів розумної спеціалізації у великих агломераціях,
зокрема пов’язаних із блоком «креативних індустрій»;
Практична значимість. Розроблено пропозиції що вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері інноваційної та науково-технічної діяльності, зокрема
- з питань роботи наукових парків (до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності наукових парків, реєстр №8172 від 21.03.2018 р.), індустріальних парків (законодавчий пакет №2554 а-д та №2555 а-д), технологічних парків, кластерів.
Використання результатів дослідження допоможе запровадити ефективні заходи державної
економічної політики України в контексті розвитку «розумної спеціалізації» в Україні.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки належать: вперше на основі аналізу досвіду країн ЄС та країн Східного партнерства ЄС
розроблено пропозиції щодо імплементації в Україні показників "розумної спеціалізації" та цифровізації, зокрема у галузі забезпечення сталого розвитку в Україні; удосконалено підходи щодо формування інноваційної політики та політики цифровізації на основі використання концепції "розумної спеціалізації"та принципів сталого розвитку.
8. «ІНДУСТРІЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ “НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ»
(фундаментальні дослідження). 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. 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
Досліджено особливості трансформації індустрії фінансових послуг в умовах «нової реальності» на глобальному та локальному рівнях, зумовлені інституційними та структурними чинниками, зокрема: змінами у регулюванні фінансового посередництва; сегментацією індустрії фінансових
послуг; міжнародними фінансовими санкціями та офшоризацією; зрушеннями в перерозподілі
заощаджень; поступовим згортання центробанками світового економічного «ядра» т.зв. «нетрадиційної» грошово-кредитної політики; впливом Fintech-інновацій на розвиток індустрії фінансових послуг.
Найбільш вагомі наукові результати:
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визначено, що ключовими факторами нинішнього етапу трансформації індустрії фінан-

сових послуг (ІФП) є регулятивні реформи (на національному та глобальному рівнях) та поширення інформаційно-технологічних та фінансових інновацій;


встановлено, що глобальні тренди розвитку ІФП формуються в напрямі переміщення об-

сягів операцій із фінансовими інструментами на відкриті організовані (регульовані) ринки;


визначено, що такі інновації, як ІСО, краудфандинг, сек’юритизація токенів, онлайн-

платформи для торгівлі криптоактивами в перспективі можуть кардинально трансформувати
традиційну інфраструктуру ІФП, особливо у сфері клірингу та розрахунків.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Результати дослідження представлено у розділах 4-х колективних монографій обсягом
5,03 д.а., у тому числі 2 зарубіжних обсягом 1,11 д.а., 22 статтях обсягом 13,75 д.а., у тому
числі 5 зарубіжних, обсягом 4,3 д.а., опубліковано 9 тез обсягом 1,97 д.а. та апробовано на 15
наукових заходах (у т.ч. конференціях) різного рівня, впроваджено в навчальний процес та використано суб’єктами національного фінансового ринку.
Наукове значення визначається тим, що вони доповнюють і розширюють уявлення про
фактори і особливості трансформації індустрії фінансових послуг в сучасних умовах.
Практична значимість полягає у тому, що вони можуть бути інструментальнометодичною базою удосконалення регулювання інститутів фінансового посередництва, у т.ч. в
Україні.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку, належать:
пропозиції щодо удосконалення валютного регулювання, діяльності ЕКА та система недержавного пенсійного забезпечення.

9.

«РОЗВИТОК

НАЦІОНАЛЬНОЇ

ТОРГОВЕЛЬНОЇ

ПОЛІТИКИ

ДЛЯ

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» (прикладні
дослідження). 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.
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
Удосконалено напрями формування та оцінки торговельної політики України у частині:
1) отримання порівняльних переваг третіх сторін на ринках країн, що знаходяться у стані торговельних суперечок; 2) врахування нового чинника світової торгівлі - асиметричності доступу
компаній до цифрової інфраструктури при формуванні глобальних ланцюгів вартості; 3) визначення позитивних ефектів і негативних наслідків від лібералізації торговельних режимів України та розроблення рекомендацій щодо захисту вітчизняних виробників і споживачів з урахуванням досвіду функціонування чинних угод про вільну торгівлю торговельних партнерів; 4) удо-

40
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

сконалення підходів до формування та оцінки аграрної торговельної політики в частині оцінки
наслідків ЗВТ з Ізраїлем для вітчизняних виробників і споживачів, стимулювання експорту товарів з вищою часткою доданої вартості; 5) удосконалення методичних положень щодо визначення пріоритетів подальшого реформування національної системи технічного регулювання у
контексті євроінтеграції України.
Отримані такі головні результати:


виявлені ознаки формування в 2017 р. економічної тенденції щодо початку зростання

вітчизняної економіки за рахунок збільшення сукупної факторної продуктивності. Її позитивна
динаміка переважно визначалася, зростанням обсягів експорту послуг, покращенням цінових
умов експорту товарів (випереджаючим зростання цін на експортні товари порівняно з імпортними) та незначним нарощуванням компаративної (виявленої відносної) переваги України в експорті окремих видів товарів і послуг;


проведене дослідження виконання Україною своїх зобов‘язань перед СОТ у сфері підт-

римки сільського господарства виявило, що: за період від початку членства в СОТ в Україні не
були впроваджені будь-які нові програми "зеленої скриньки"; переважна частина бюджетних
коштів за програмами даної категорії як і раніше спрямовуються на фінансування так званих
«загальних послуг»; внаслідок того, що при вступі України до СОТ було зафіксовано граничний
розмір Агрегованого показника підтримки (АПП) в українській валюті (3,043 млрд грн), починаючи з 2012 р. граничний АПП сільського господарства України систематично перевищувався;
встановлено, що трансформація спеціального режиму акумуляції ПДВ у програму фінансової
підтримки сільськогосподарського виробництва (2016 р.) і відміна мінімальних цін на цукор і
цукрову сировину (2018 р.) суттєво зменшили рівень АПП країни і відкрили можливості для
збільшення прямої підтримки сільського господарства;


доведено, що основна проблема України з точки зору іноземних інвесторів не в еконо-

мічній кризі, а в слабких та корумпованих інституціях, що заважають бізнесу розвиватися. З
метою залучення іноземних інвестицій, тобто відкриття компаній іноземними власниками, будівництво ними фабрик, агрокомплексів, запропоновано розробити та запровадити дієві заходи,
що сприятимуть активізації інвестиційної діяльності шляхом удосконалення механізмів, насамперед щодо захисту прав інвесторів, підвищення рівня державно-приватного партнерства, удосконалення інвестиційної інфраструктури;


вперше запропоновано розглядати нормативне регулювання та практику публічних за-

купівель в Україні з точки зору інституційного підходу, що дозволяє скласти системне уявлення
про процеси і динаміку відносин у сфері закупівель та розробити відповідні стратегії їх вдоско-
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налення з метою уникнення ризиків, пов’язаних як з формальними (норми права), так і з неформальними (звичаї, усталені практики, ділова етика тощо) інститутами.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 1 колективну монографію загальним обсягом 16,2 друк. арк., 16 наукових
публікацій загальним обсягом 5,72 друк. арк., в тому числі: розділи в 2 колективних монографіях, а саме: 1 вітчизняна загальним обсягом 0,2 др.арк.; 1 зарубіжна загальним обсягом 0,65
др.арк.; 8 статей загальним обсягом 3,31 др.арк., а саме:3 статті (журнали) загальним обсягом 2,38 др.арк., 5 статей (ЗМІ) загальним обсягом 0,93 др.арк, 6 тез загальним обсягом 1,56
др.арк.
Участь співробітників у: 6 конференціях (5 міжнародні); 3 форумах; 2 круглих столах;
2 засіданнях науково-технічної ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України; 1 (зарубіжному) Щорічному засіданні Групи Експертів з питань сільськогосподарської торгової політики в країнах Європи і Центральної Азії (ФАО); 2 засіданнях Антикризової ради громадських організацій України.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 8, на які отримано 1 позитивний відгук.
Науково-практична значимість: розроблено рекомендації щодо захисту вітчизняних виробників і споживачів в процесі лібералізації торговельних відносин. Розроблено рекомендації щодо подальшого розвитку вітчизняної системи технічного регулювання на основі попереднього
визначення основних перешкод на шляху гармонізації систем технічного регулювання України та
ЄС.
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.
10. «ІНКЛЮЗИВНИЙ СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ» (прикладні дослідження). 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. 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
Обґрунтовано теоретико-прикладні засади просторової диференціації інклюзивного сільського розвитку; визначено напрями трансформації економічної поведінки сільського населення
для подолання соціального відторгнення; обґрунтовано підходи до посилення включеності сільського населення і громад у розподіл вигод від використання природних ресурсів сільського розвитку; обґрунтовано механізми трансформації суспільно-економічних відносин щодо використання ресурсів та розподілу економічних благ як базису інклюзивного розвитку; розроблено
пропозиції щодо розширення доступу сільського населення до сфери соціального захисту та суспільних послуг; обґрунтовано пріоритетні напрями політики інклюзивного сільського розвитку
на національному та локальному рівнях; обґрунтовано пропозиції щодо інклюзивної участі сільського населення в управлінні місцевим розвитком, вдосконаленні діалогу з місцевою владою і
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поширення кращих практик місцевого самоврядування.
Отримані наукові результати:
вперше:


дано трактування сутності інклюзивного сільського розвитку в основі якого лежить ба-

зовий принцип інклюзивності – «ніхто не має бути залишений без уваги». Такий розвиток передбачає розширення можливостей і збільшення спроможностей селян та сільських спільнот у
підвищенні рівня та якості життя на основі інновацій, нових знань та навичок у використанні
місцевих активів;


дано визначення інклюзивного сільського розвитку як такого, результатом якого є

створення сільським жителям умов для: використання в господарській діяльності землі та інших
місцевих ресурсів; адекватного розподілу результатів економічного зростання у сільському господарстві та інших галузях сільської економіки; участі у громадському і суспільному житті для
згуртування громад і дотримання прав людини. Він веде до скорочення бідності, подолання
економічного, соціального та політичного вилучення людей, які мешкають у сільській місцевості;


дано визначення поняття «інклюзивний сільський туризм» і розкрита його відмінність

від поняття «туристична індустрія на сільських територіях»; виявлено посилення тенденції до
поступової трансформації сільського туризму в туристичну діяльність на сільських територіях,
що має негативний вплив на інклюзивний сільський розвиток через істотне посилення дихотомії між сільським населенням, залученим в отримання засобів для існування від сільського господарства та надання послуг сільської гостинності і рештою громадян, що використовують
сільські принади та локальні ресурси для індустрії туризму і власного збагачення.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Основні результати дослідження викладені у 21 публікації загальним обсягом 9,55 д.а.
Результати досліджень викладені у 14 науково-аналітичних записках, пропозиціях, зауваженнях, на які отримано 6 позитивних відгуків.
Результати дослідження пройшли апробацію на 58 заходах (науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, нарадах, засіданнях робочих груп), в т.ч. 26 заходах, які мали статус міжнародних.
Наукова значимість полягає у розкритті змісту програмного підходу до забезпечення
інклюзивного сільського розвитку для розширення можливостей і збільшення спроможностей
селян та сільських спільнот у підвищенні рівня та якості їх життя на основі інновацій у використанні місцевих активів. Розроблені методичні підходи до підвищення політичної інклюзії селян шляхом посилення їх спроможності брати участь у процесах запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтувано засоби включеності сільських домогосподарств у процеси економічного зростання через нарощування їх виробничого потенціалу
та поліпшення доступу сільських жителів до суспільних послуг посиленням «сільської» складової реформування галузей соціальної сфери і збільшенням загальних доходів домогосподарств.
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Практична значимість полягає у наступному: використанні центральними органами
виконавчої влади при розробці пропозицій до Стратегічного плану діяльності на 2020-2022 роки
аналітичних матеріалів щодо підвищення рівня екологізації сільського господарства і сільської
місцевості, напрямів зниження рівня неформальної зайнятості в аграрному секторі та аналізу
регіональної диференціації сільської бідності; використанні науково-аналітичних матеріалів
щодо розвитку сільського туризму на засадах інклюзивності при розробці пропозицій до нормативно-правових актів у цій сфері, а також використанні структурованих новаційних підходів щодо напрямів розвитку туризму в ОТГ при розробці дорожньої карти сільського туризму
та пропозицій щодо стратегій розвитку ОТГ; розробкою органами виконавчої влади пропозицій
щодо наближення законодавства України до регламентів ЄС в частині розвитку сільського
туризму; використанні науково-аналітичних матеріалів щодо інклюзивного розвитку центральними органами виконавчої влади при формуванні пропозицій Уряду щодо вдосконалення державного регулювання агропродовольчої сфери України, а також при розробці пропозицій щодо
удосконалення законодавчого забезпечення функціонування ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.
У глузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку запропонована методика екодіагностики сільської території проживання (з розрахунком ряду екологічних коефіцієнтів – екологічної стабільності, антропогенного навантаження,
абсолютної і відносної напруженості та інтегрального коефіцієнта) може бути застосована
на місцевому рівні (рівні громад) з метою оцінки реального стану і інклюзивного розроблення
заходів щодо забезпечення екологічного сільського розвитку. Проведена екодіагностика сільської території за запропонованим підходом показала рівень її екологічної вразливості і критичний рівень екозахищеності (як і країни загалом та окремих регіонів), що є наслідком надмірного
антропогенного навантаження з боку аграрного виробництва.
11. «ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ ПРАЦІ» (прикладні дослідження). 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. Виконавці: Петрова І.Л., 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 підходи та напрями інституціоналізації конкурентного ринку праці, в якому на відміну від існуючих, запропоновано інструментарій інтегрованого державного
та ринкового впливу на ринок праці, систематизовано заходи мінімізації провалів функціонування ринку праці за напрямами регулювання, суб’єктністю, цільовою спрямованістю, рівнями
регулювання, що дає змогу оцінити ступінь розвиненості та інклюзивності ринку праці та напрями його регулювання. Визначено індикатори конкурентоспроможності ринку праці, які, на
відміну від індикаторів конкурентоспроможності робочої сили та конкурентної позиції роботодавців (окремі складові), запропоновано розглядати як систему показників здатності ринку праці до розвитку, стійкості та гнучкості.
Отримані наукові результати:
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доведено існування ефектів впливу жорсткості законодавства про захист зайнятості на

потоки на ринку праці (стабілізація стандартної зайнятості, збільшення тривалості безробіття) та
його структуру (можливе поширення нестандартних форм зайнятості, в тому числі за рахунок
найменш продуктивних груп працівників – молоді, осіб старшого віку, жінок);


доведено, що попит на ринку праці України є гендерно сегрегованим не лише горизон-

тально, але й вертикально та встановлено масштаби вертикальної гендерної сегрегації. Виявлено
детермінанти вертикального професійного розподілу чоловіків і жінок із розмежуванням
впливів на ймовірність службового просування особистісних характеристик працівників та параметрів їхніх робочих місць від наслідків дискримінації на вітчизняному ринку праці, що дозволило обґрунтувати напрями вирівнювання гендерних диспропорцій у можливостях і результатах трудової діяльності чоловіків та жінок;


представлено найважливіші напрями створення конкурентного ринку праці на основі

діагностики впливу внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища на формування попиту та
пропозиції робочої сили. Доведено, що необхідність збалансування попиту та пропозиції на
національному ринку праці вимагає формування гнучких моделей соціально-трудових відносин,
які побудовані на основі гармонізації взаємодії ринку освітніх послуг та сфери зайнятості й
розширюють можливості суб’єктів ринку праці за рахунок використання сучасних інформаційних технологій;


на основі оцінки сенситивності зв’язку між показниками економічного розвитку та

ефективністю функціонування ринку праці, виявлено національні інституціональні особливості
адаптації ринку праці до економічних шоків та механізми мінімізації диспропорцій на ринку
праці.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 55 наукових праць ( в т. ч. 2 – у іноземних виданнях) загальним обсягом 22,5
др.арк., у тому числі 12 розділів у 3 науково-аналітичних доповідях – 6,2 др.арк., 20 статтей –
10,7 др.арк.(вітчизняні та зарубіжні), 21 тезу – 5,1 др.арк. (вітчизняні та зарубіжні), а також
1 публікація у Інтернет ЗМІ – 0,3 др.арк.
Основні результати дослідження було презентовано на 32 наукових конференціях (вітчизняних та зарубіжних), семінарах та круглих столах.
Підготовлено 15 науково-аналітичних доповідних записок, пропозицій та зауважень, які
були направлені до державних органів влади. Отримано 8 позитивних відгуків.
Практичне значення полягає в тому, що теоретичні положення роботи доведено до
рівня конкретних пропозицій і мають форму придатну до використання у практичній діяльності органів влади.
В частині розробки пропозицій, що сприятимуть впровадженню принципів сталого
розвитку обґрунтовано основні напрями та інструменти подолання соціальної нерівності в
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соціально-трудовій сфері та формування умов конкурентного ринку праці, що забезпечують
досягнення ЦСР.
У 2019 році розпочалися дослідження по 5 науково-дослідних роботах:
1. «ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЦІ: ВИКЛИКИ ТА
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ» (фундаментальні дослідження). Термін виконання теми ІІІ
кв. 2019 - ІІ кв. 2022 рр. № держреєстрації 0118U001485. Шифр теми 3.1.7.124. Код бюджетної
класифікації – 6541030. Науковий керівник - Борзенко О.О. Виконавці: Шаров О.М., Піляєв
І.С., Плотніков О.В., Панфілова Т.О., Редзюк Є.В., Підвисоцький Я.В., Радзієвська С.В., Єрмолаєва І.В.
Анотований звіт
Охарактеризовано особливості сучасних процесів глобалізації, зокрема диспропорцій глобального зростання у 1990 – 2022 рр., у т.ч. за регіонами та групами країн залежно від рівня розвитку; оцінено чинники та прояви глобальних дисбалансів у сферах: міжнародної торгівлі,
прямого іноземного інвестування та зовнішнього боргу; дано порівняльний аналіз динаміки основних макропоказників економічного зростання окремих груп країн у розрізі регіонів та економічних угруповань; розроблені питання необхідності стійкості фінансових систем на глобальному, регіональному і національному рівнях; оцінено дезінтеграційні процеси в країнах ЄС
(BREXIT тощо); оцінено трансформації механізмів регулювання з метою забезпечення стійкості
фінансових систем на глобальному, регіональному і національному рівнях: а) систематизовані
сучасні інструменти запобігання фінансових криз; б) узагальнено досвід подолання кризових
явищ валютно-фінансового характеру, які перманентно розгортаються в різних країнах та регіонах світу; в) систематизовано пропозиції щодо трансформації механізмів регулювання сфери
міжнародної торгівлі та запобігання фінансових криз з боку G7 та G20.
Отримані наукові результати:
 надано авторське визначення поняття «глобалізація», що означає процес всеохоплюючої
універсалізації умов життєдіяльності людської спільноти у загальносвітовому масштабі на
тлі небувалого спрощення локальної та трансконтинентальної комунікації. Це процес, який
охоплює практично усі аспекти життя людства – побутові, культурні, релігійні, екологічні,
інформаційні, економічні, політичні тощо;
 систематизовано підходи до визначення загальних процесів глобалізації;
 здійснено аналіз глобалізаційних процесів в умовах сучасного розвитку світу, включаючи сутнісні характеристики;
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 узагальнено бачення фінансової глобалізації як складової загального глобалізаційного
процесу;
 викладена специфіка розвитку фінансової глобалізації;
 визначені особливості розвитку країн Великої сімки в контексті процесів глобалізації;
 здійснено аналіз процесів фінансової глобалізації в умовах сучасного розвитку країн
Великої сімки, включаючи сутнісні характеристики;
 узагальнено бачення протиріч країн Великої сімки в умовах фінансової глобалізації як
складової загального глобалізаційного процессу.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 88 наукових робіт загальним обсягом 78,2 д. а., в тому числі 1 одноосібна
монографія (22,1 д.а.), 1 колективна монографія (20,2 д.а.), 3 збірника тез за результатами
конференцій (20,0 д.а.), 8 статей у міжнародних журналах, обсягом 3,5 д.а., 1 розділ у підручнику (1,6 д.а.), 20 наукових статей обсягом 11,2 д.а., 20 публікацій у засобах масової інформації
обсягом 1,6 д.а. Участь у зарубіжних конференціях – 2 та 112 виступів у засобах масової інформації (телебачення, радіо тощо).
Підготовлено 1 науково-аналітичну доповідну записку, на яку отримано позитивний
відгук.
Наукова новизна полягає у розробленні та концептуалізації методології дослідження,
яка дозволяє здійснити на науковій основі історіософський аналіз грошової глобалізації, зокрема аналіз теорій глобалізації, що дозволяє виявити основні напрямки в сучасній теорії економічної глобалізації, у якості складової частини якої буде в подальшому розглядатися грошова глобалізація. Надано авторське визначення поняття глобалізація – процес всеохоплюючої універсалізації умов життєдіяльності людської спільноти у загальносвітовому масштабі на тлі небувалого спрощення локальної та трансконтинентальної комунікації. Це процес, який охоплює
практично усі аспекти життя людства – побутові, культурні, релігійні, екологічні, інформаційні, економічні, політичні тощо. Оцінено трансформації механізмів регулювання з метою забезпечення стійкості фінансових систем на глобальному, регіональному і національному рівнях;
визначенні місця глобалізації кредитно-грошових відносин в загальному процесі глобалізації економіки; теоретично обґрунтований процес ґенези нових глобальних грошей та змін, які вони
можуть викликати у міжнародних кредитно-грошових відносинах.
Практична значимість полягає у можливості брати активну участь в обґрунтуванні
режимів регулювання міжнародних економічних відносин, особливо при покращенні міжнародних рейтингів; скорочення витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій, що сприятиме
підвищенню цінової конкурентоспроможності українських виробників, проектів її входження
до міжнародних коопераційних проектів.
У контексті перспектив сталого розвитку: виявлено зміни в сучасних світових торговельно-економічних відносинах: з однієї сторони, внаслідок прискорення технологічних змін оновлюються форми торговельно-економічного співробітництва, а з іншої – помітно трансформуються ролі та позиції різних країн світу; доведено, що уповільнення темпів зростання буде
відбуватися на тлі трансформації сформованих тенденцій глобалізації, зміщення акценту з лібералізації фінансових ринків до більш вільного обміну технологіями і людським капіталом, переорієнтації домінування у світовій економіці напрямків руху капіталу та інших факторів виробництва, перебудови системи світових валютно-кредитних відносин, формування і зміцнення
нових регіональних центрів глобальних інтеграційних процесів; систематизовано підходи до ви-
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значення загальних процесів глобалізації; здійснено аналіз глобалізаційних процесів в умовах сучасного сталого розвитку світу, включаючи сутнісні характеристики; узагальнено бачення
фінансової глобалізації як складової загального глобалізаційного процесу; викладена специфіка
розвитку фінансової глобалізації.
2.

«ФІНАНСОВІ

РИЗИКИ

ВЕДЕННЯ

БІЗНЕСУ

В

УКРАЇНІ:

СЕКТОР

НЕФІНАНСОВИХ КОРПОРАЦІЙ» (прикладні дослідження). Термін виконання: ІI кв. 2019 р.
- IV кв. 2021 р. № держреєстрації 0118U006088. Код бюджетної класифікації 6541030. Шифр
теми 3.1.7.117. Науковий керівник – Зимовець В.В. 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.,
Керімов П.О., Бабенко О.В., Пахомова Н.Ф.
Анотований звіт
Розвинені теоретико-методологічні підходи до ідентифікації і управління фінансовими
ризиками підприємств та визначено на цій основі ключові фінансові ризики у секторі нефінансових корпорацій України. Обґрунтовано теоретико-методологічний підхід до обчислення інвестиційного та кредитного ризику підприємства на основі композиції систематичної, секторальної та індивідуальної (специфічної) складових з урахуванням ретроспективної фінансової інформації про підприємство та прогнозованих змін макрофінансових та інституціональних чинників. Застосування підходу дасть змогу обчислювати ризики втрати вкладеного у конкретне
підприємство власного та позичкового капіталу. Розроблено рекомендації задля пом'якшення
негативного впливу фінансових ризиків на доступ підприємств до фінансування. Обґрунтовані
концептуальні підходи до оцінювання кредитних, інвестиційних та податкових ризиків нефінансових корпорацій, визначено вплив боргової політики Уряду на фінансові ризики підприємств,
обґрунтовані сутність та причини виникнення корпоративного рейдерства в Україні. Наукова
новизна отриманих результатів дослідження полягає у розробці концептуального підхіду до
оцінювання фінансових ризиків кредиторів та інвесторів підприємств, в основу якого покладено
додавання систематичного, секторального та індивідуального (специфічного) ризику, коригуванні на розмір підприємства та врахуванні додаткового, обумовленого незахищеністю прав
кредиторів та інвесторів в Україні, ризику втрати капіталу, величина якого залежить від структури власників підприємства, обраної моделі фінансування бізнесу (консервативна, квазіризикова, захисна та ін.) і визначається на основі ретроспективної фінансової інформації репрезентативної вибірки підприємств.
Отримані наукові результати:
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зроблено висновок про наявність специфічних фінансових ризиків, що притаманні віт-

чизняним суб’єктам господарювання, які знаходяться під впливом міжнародних ТНК та олігархічних груп. Від моделі поведінки власника істотно залежить підвищення (зниження) інвестиційних та оперативних ризиків підприємства;


дістав подальшого розвитку концептуальний підхід до оцінювання ризиків інвесту-

вання у підприємства сектора нефінансових корпорацій в частині врахування особливостей типових моделей фінансування бізнесу в Україні (захисна, консервативна, квазіризикова та ін.).
Доведено, в умовах обмеженості пропозиції капіталу на внутрішньому ринку та несприятливого інституціонального середовища при оцінюванні інвестиційних ризиків необхідно додатково
враховувати особливості структури фінансування підприємства, його розмір та структуру власників;


обґрунтовано теоретико-методологічний підхід до обчислення інвестиційного та кре-

дитного ризику на основі композиції систематичної, секторальної та індивідуальної (специфічної) складових з урахуванням ретроспективної фінансової інформації про підприємство та прогнозованих змін макрофінансових та інституціональних чинників. Застосування підходу дасть
змогу обчислювати ризики втрати вкладеного у конкретне підприємство пайового та позичкового капіталу;


дістали подальшого розвитку підходи до оцінювання впливу макрофінансових та ін-

ституційних ризиків на формування «захисної» моделі фінансування бізнесу в Україні. Встановлено, що формою прояву такої моделі є аномально високий рівень боргового навантаження на
бізнес як спосіб захисту від ризиків рейдерського захоплення активів та мінімізації втрат від
знецінення капіталу внаслідок порушення макрофінансової стабільності. Доведено, що застосування формальних підходів до оцінювання інвестиційних ризиків є непридатним для підприємств, які застосовують «захисні» моделі фінансування.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено 4 науково-аналітичні матеріали, на 1 наукову записку було отримано позитивний відгук від профільного відомства.
Основні результати було презентовано на 18 наукових конференціях (вітчизняних та зарубіжних), круглих столах. Також вони знайшли своє відображення у 46 публікаціях. Загальний обсяг публікацій становить 34,92 др.арк.
Науково-практична значимість полягає у визначенні основних фінансових ризиків ведення бізнесу у секторі нефінансових корпорацій, а також ключових причин їх виникнення, що
дає змогу обґрунтувати напрями державної політики, спрямовані на їх пом’якшення з метою
підвищення інвестиційної привабливості підприємств.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: дослідження не впливає на збереження та поліпшення стану навколишнього
середовища.
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У контексті перспектив сталого розвитку обґрунтовано шляхи мінімізації фінансових
ризиків нефінансових корпорацій з урахуванням особливостей фінансування бізнесу в Україні,
що дасть змогу підвищити їх інвестиційну привабливість та позитивно вплине на економічний
розвиток країни.
3.

«РОЗВИТОК

КОНКУРЕНЦІЇ

В

СЕКТОРАХ

ТРАНСПОРТНОЇ

ТА

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ» (прикладні дослідження). Термін виконання теми – ІІІ кв. 2019 - ІV кв. 2021 року. № держреєстрації 0119U001811. Шифр теми
3.1.7.122. Код бюджетної класифікації – 6541030. Науковий керівник – Никифорук О. І.. Виконавці – Чукаєва І.К., Ляшенко О.Ф., Піріашвілі О.Б., Кудрицька Н.В., Стасюк О.М., Чмирьова
Л.Ю., Плюта І.Ю., Федяй Н. О., Овчиннікова В.П., Павленко О.М.
Анотований звіт
Розглянуто інституційні передумови формування конкурентних ринків пасажирських та
вантажних перевезень на залізницях України; виявлено вплив глобалізації та лібералізації на
розвиток конкурентного середовища в інфраструктурних секторах, особливістю яких є їх природно-монопольний характер. Сформовано інституційні передумови формування конкурентних
ринків пасажирських та вантажних перевезень на залізницях. Запропоновано основні складові
конкурентоспроможності залізничних ринків перевезень. Удосконалено концепцію зеленого,
сталого, збалансованого економічного розвитку та її принципів для екологічних видів транспорту. Завдяки методологічним підходам визначено оцінка стану та ефективності змін конкурентного середовища в енергетичній сфері.
Отримані наукові результати:
визначено причини та механізми розвитку конкуренції на ринках інфраструктурних послуг; окреслено стан та тенденції розвитку електромобілів; досліджено рівень конкуренції у
морських портах України за тарифною складовою; узагальнено методологічні підходи та визначено особливості оцінки конкурентного середовища в інфраструктурі системи забезпечення
твердим паливом; розглянуто питання щодо сутності та значення кронкурентоспроможності
функціонування електромережевої інфраструктури.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 5, з яких 3 впроваджені; опубліковано 8
наукових праць (2 зарубіжні), загальним обсягом 1,99 д.а.
Наукове та практичне значення полягає у можливості обґрунтування 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
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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.
4. «ВИКЛИКИ МАЙБУТНЬОГО ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»
(прикладні дослідження). Термін виконання – ІІІ кв. 2019 р. – IV кв. 2020 р.. № держреєстрації
0118U007358. Шифр теми – 3.1.7.121. Код бюджетної програми 6541030. Науковий керівник –
Дейнеко Л.В. Основні виконавці: Яненкова І.Г., Шовкун І.А., Шелудько Е.І., Гахович Н.Г., Кушніренко О.М., Ципліцька О.О., Завгородня М.Ю., Романюк І.М., Бондаренко Т.М., Зарудна
О.С., Кононенко С.О.
Анотований звіт
Ідентифіковано виклики майбутнього для промислового розвитку України, як глобального,
так і внутрішнього ґенезу, що пов'язані з посиленням конкуренції на світових ринках внаслідок
переходу на вищий технологічний рівень, активізацією інноваційної діяльності МСП, забезпеченням продуктивної та стабільної зайнятості, «озелененням» виробництва, забезпеченням регіональної інклюзії та посиленням територіальної консолідації на основі промислового розвитку,
поглибленням інтеграції української промисловості у вищі ланки глобальних ланцюгів доданої
вартості. Виявлено тенденцію підвищення асиметричності регіонального промислового розвитку, що пов’язано із диференціацією внутрірегіональної спеціалізації як за видами економічної
діяльності, так і за видами промислової діяльності, інтенсивністю зовнішньоекономічної діяльності, складом та структурою трудових ресурсів, якістю дорожньо-транспортної та логістичної
інфраструктури. Обґрунтовано можливості запровадження зарубіжного та передового вітчизняного досвіду щодо підтримки та стимулювання використання екологічно безпечних технологій
(в окремих промислових секторах)в українську практику з урахуванням нових інституційних
змін. Визначено детермінанти територіального промислового розвитку в умовах реформи децентралізації, до яких, зокрема, відносяться – розширення потенціалу земельних ресурсів
об’єднаних територіальних громад для розміщення промислових об’єктів та залучення інвесторів; синергетичний ефект зростання дохідної частини місцевих бюджетів при об’єднанні територіальних громад.
Отримані наукові результати:


ідентифіковано нові виклики у сфері обмеження ресурсів праці та визначено їх вплив

на розвиток кадрового потенціалу промисловості; виявлено основні «точки біфуркації» в системі трансформації ринку праці та професійної освіти, насамперед, що стосується питання якості
освіти та інституалізації зв’язку освіти і сучасного ринку праці;
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ідентифіковано нові виклики та можливості у сфері ресурсних обмежень та кліматич-

них змін для розвитку «зеленої» промисловості в Україні; досліджено зарубіжний та передовий
вітчизняний досвід щодо підтримки та стимулювання використання екологічно безпечних технологій (в окремих промислових секторах) та обґрунтовано можливості його запровадження в
українську практику з урахуванням нових інституційних змін;


ідентифіковано новітні виклики безпеки при цифровізації для вітчизняної промислово-

сті: цифрова нерівність (розрив цифровізації серед об’єктів критичної інфраструктури, підприємств, державних організацій), дефіцит висококваліфікованих фахівців з кібербезпеки, а також
вплив людського чинника і підвищення культури впровадження та використання цифрових технологій. Показано, що порівняно з іншими країнами в Україні незадовільний рівень технічної
бази та нарощування потенціалу кібербезпеки; низький рівень аналізу та інформування про кіберзагрози, регулювання криз, захист цифрових послуг;
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 40 наукових праць (в т.ч. 17 – у іноземних виданнях) загальним обсягом 18,09
др. арк., у тому числі 1 розділ у колективній монографії – 1,2 др. арк., 8 статтей – 9,02 др. арк.
(вітчизняні та зарубіжні), 31 теза – 7,87 др. арк. (вітчизняні та зарубіжні).
Основні результати досліджень були апробовані на 56 наукових, науково-практичних
конференціях, семінарах та круглих столах. За цей період відділ був співорганізатором 1 конференціъ та 1 семінару.
Отримані наукові результати знайшли своє відображення у 6 науково-аналітичних доповідних записках, пропозиціях та зауваженнях, які були направлені до Міністерства розвитку
громад та територій України, Міністерства освіти і науки України, Київської обласної державної адміністрації, Торгово-промислової палати України та інших організацій, на які отримано 2 позитивні відзиви.
Наукова цінність полягає у необхідності встановлення механізмів реагування на глобальні
і внутрішні виклики майбутнього, пов’язані зі стрімкими технологічними інноваціями, появою
нових виробництв, кліматичними змінами, розривами у продуктивності виробництва, лібералізацією торгівлі, збільшенням частки людей літнього віку, трудовою міграцією, необхідності
територіальної консолідації та регіональної інклюзії.
Практична значимість полягає у тому, що вони можуть бути використані державними
органами влади в процесі розробки законодавчих і нормативно-правових актів щодо стимулювання розвитку промисловості, що забезпечить стійкість економічного зростання та підвищить готовність економіки до майбутніх глобальних і національних викликів технологічного,
екологічного, демографічного характеру.
В частині дослідження, що передбачає забезпечення сталого розвитку промислового сектору та поліпшення стану навколишнього середовища, ідентифіковано нові виклики у сфері
ресурсних обмежень та кліматичних змін для розвитку «зеленої» промисловості в Україні та
обґрунтовано можливості й ризики запровадження передового світового досвіду з підтримки
використання екологічно безпечних технологій виробництва промислової продукції та інноваційних технологій управління відходами в українську практику з урахуванням нових інституційних змін.
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5. «КОНВЕРГЕНЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКІВ УКРАЇНИ ТА ЄС» (прикладні дослідження). Термін виконання: 01 липня 2019 р. – 31 грудня 2019 р. № держреєстрації 0119U002880.
Шифр теми 3.1.7.123. Код бюджетної програми 6541030. Науковий керівник - Подолець Р.З. Основні виконавці: О.А. Дячук, Б.С. Серебренніков, У.Є. Письменна, Г.С. Трипольська, Р.С. Юхимець,
Т.А. Саприкіна, В.І. Козюбра, В.С. Пеккоєв.
Анотований звіт
Проаналізовано взаємний вплив енергетичної та економічної сталості енергетичних ринків України та ЄС. Досліджено інтересів суб’єктів ринків у площинах «постачальникспоживач», «суміжні ринки», «члени регіонального ринку». Проаналізовано досвід, особливості
трансформації і регулювання національних ринків електроенергії в умовах розвитку спільного
ринку ЄС. Оцінено результати трансформації газового сектору з позиції успішного вирішення
тих кризових явищ, що обумовили потребу у реформуванні ринку. Проаналізовано панєвропейську та національні політики країн-членів ЄС щодо забезпечення ефективності та розвитку європейської системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ), а також іншого зарубіжного досвіду неєвропейських країн щодо формування та розвитку їхніх СТВ, зокрема, в
частині процесів їх поточної чи потенційної інтеграції, об'єднання. Досліджено практичну роль
СТВ в національній (державній) та міжнародній політиці декарбонізації економік та виконанні
кліматичних зобов'язань.
Отримано наступні наукові результати, які мають наукову і практичну значимість:
у науково-методичному плані:
- узагальнено науково-методичні підходи до оцінювання взаємовпливу і конвергенції
національних ринків енергоресурсів на основі оцінювання відкритості ринків, факторного
аналізу структурних показників конкурентності, варіації та динаміки біржових цін, торгівлі
енергетичними товарами та системними послугами;
розроблено та узагальнено теоретико-методологічні засади щодо дослідження систем
торгівлі (ринків) квотами на викиди парникових газів (ПГ);
У науково-практичному плані:
- обґрунтовано вплив інтеграції на рівень цін та умови ціноутворення на різних сегментах
ринків енергоресурсів в умовах розвиту конкуренції та розширення інфраструктури джерел постачання;
- визначено позитивні та негативні ефекти, якими супроводжується конвергенція на ринку енергії з ВДЕ. Позитивними ефектами можна вважати зменшення частки енергогенеруючих
компаній під впливом вимог щодо довкілля (75 директива), необхідності анбандлінгу та ви-
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мог/зобов’язання по виробництву енергії з ВДЕ; впровадження європейських бізнес-моделей на
ринку України та впорядкування діяльності обленерго в плані підключення до мережі, зменшення транзакційних витрат; введення загальноприйнятних для європейських контрагентів вимог; можливість експортувати електроенергію навіть з ВДЕ до ЄС зважаючи на різні часові пояси та різні метеорологічні умови; потенційне розширення ринків збуту продукції українського
енергомашинобудування на ринки ЄС; поява та поширення енергокооперативів в Україні. Загрозами можна вважати зменшення наявності кваліфікованої робочої сили та інженерів в
Україні для обслуговування обладнання з ВДЕ в ЄС; в довгостроковому періоді можна очікувати нульових та від’ємних цін при надлишку генерації (якщо буде обмеження по відпуску
електроенергії від ВДЕ); зростання експорту сировини/біомаси та біопального до ЄС; відсутність фактичних позитивних проявів конвергенції: інтеграція лише формальна, тобто у вигляді адаптованого прийнятого європейського законодавства без розробки підзаконних актів та
відсутність штрафних санкцій за невиконання;
- визначено причини формування та дослідження етапів становлення сучасної європейської системи торгівлі (ринку) квотами на викиди парникових газів.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 2; опубліковано 7 наукових публікацій (2
розділи до міжнародних звітів, 4 статті, 1 інтервю); прийнято участь співробітників у 4
конференціях, 6 семінарах (у тому числі в 1 зарубіжному), 3 експертних форумах (у тому числі
в 1 зарубіжному), 10 круглих столах, 2 засіданнях робочих груп (у тому числі в 1 зарубіжному)
та у 2 засіданнях робочих нарад; 1 експертному обговоренні.
Науково-практична значимість: обґрунтовано, що використання високої частки біоетанолу в системі пасажирського громадського дорожнього транспорту (автобусами) для виконання
вимог Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р. не вбачається реальним, тож потрібні інші інструменти стимулювання використання біоетанолу. Використання
біодизелю автобусами може скласти лише 2% від розрахованого обсягу дизпалива. За умови наявності біодизелю на ринку, такий обсяг споживання дизпалива в системі пасажирського громадського дорожнього транспорту досягти цілком реально.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: досліджено практичну роль системи торгівлі квотами на викиди парникових
газів в національній (державній) та міжнародній політиці декарбонізації економік та виконанні
кліматичних зобов'язань.
На виконання Постанови від 11.07. 2018 р. № 232 «Про напрями використання
коштів за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних
напрямів наукових досліджень на 2018 рік», Постанови Президії НАН України від
19.12.2018 р. № 341 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування за бюджетною
програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів досліджень на
2019 рік», Постанови Президії НАН України від 16.01.2019 р. № 15 «Про фінансування науково-дослідних робіт за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку
пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2019 рік»:
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1.

«МОДЕРНІЗАЦІЯ

ЕКОНОМІЧНОЇ

ПОЛІТИКИ

РОЗВИТКУ

СФЕР

ДІЯЛЬНОСТІ ТА РИНКІВ» Розділ 2. Реформування економічної політики розвитку сфер
діяльності та ринків: реалізація можливостей і мінімізація загроз (2019 р.) (прикладні дослідження). Термін виконання: 02.01.2019 р. – 31.12.2019 р. № держреєстрації 0118U007329.
Шифр теми 12.30.03. Код бюджетної програми: 6541230. Науковий керівник Осташко Т.О.. Виконавці: чл.-кор. НАНУ Бородіна О.М., Молдаван Л.В., Балакірєва О.М., Близнюк В.В., Ляшенко О.Ф., Борзенко О.О., Никифорук О.І., Попова О.Л., Прокопа І.В., Шубравська О.В., Алюшина
Н.О., Афонін Е.А., Бойко О.М., Венгер В.В., Гук Л.П., Дмитрук Д.А., Киризюк С.В., Левін Р.Я.,
Михайленко О.В., Олефір В.К.,

Письменна У.Є., Прокопенко К.О., Риковська О. В., Сидоров

М.В., Удова Л.О., Юрик Я.І., Яровий В.Д., Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Тітар О.І., Грецька Н.А., Лозюк Ю.В., Плюта І.Ю., Фраєр О.В., Шнайдер Д.М., Білик Л.І., Романовська Л.С., Федорова К.О.
Анотований звіт
Обґрунтовано: економічні і соціальні передумови виникнення об’єднань малих господарств у виробничій і маркетингових сферах їх діяльності та об’єктивну обумовленість мотивації і специфіки державних політик країн ЄС щодо підтримки розвитку некомерційних господарських об’єднань; узагальнено досвід реалізації програм такої допомоги, на прикладі США розкрито механізм, суспільні вигоди і втрати від їх впровадження. Обґрунтовано необхідність, оцінено можливості та визначено нормативно-правові передумови запровадження продовольчих
субсидій населенню в Україні, розроблено організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку фермерського потенціалу на основі гарантованих ринків збуту і поєднання програм розвитку сільського господарства та продовольчої підтримки малозабезпеченим громадянам на придбання плодоовочевої продукції в господарствах фермерського типу та заходи щодо
його реалізації: проведені оцінки можливостей та викликів співробітництва з Китаєм в рамках
ініціативи «Один пояс та один шлях». Досліджено напрями вдосконалення торговельної політики з країнами Східної Азії, зокрема КНР та Республікою Корея; обґрунтовано напрями мінімізації освітньо-професійних дисбалансів на рівні регіонів у розрізі робітничих професій та на рівні
України для професій, що потребують вищого рівня кваліфікації.
Отримані такі головні результати:
 розроблено організаційно-правові та економічні засади виробничих об’єднань малих господарств, представлені у вигляді додаткової статті 11 до Закону України «Про особисті селянські господарства»; внесено нові статті і доповнення до чинних статей Закону України «Про сіль-
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ськогосподарську кооперацію», які забезпечують імплементацію у вітчизняне законодавство західноєвропейської правової практики інституалізації кооперативних принципів господарювання; внесено зміни і доповнення до Законів України «Про кооперацію» та «Про банки і банківську діяльність», які легалізують змістовне наповнення кооперативних банків для кредитного обслуговування фермерських і особистих селянських господарств та їх об’єднань;
 розвинуто і адаптовано до вітчизняних умов теоретико-прикладні аспекти поєднання підтримки розвитку сімейних фермерських господарств із запровадженням продовольчої допомоги вразливим верствам населення; обґрунтовано складові та важелі організаційно-економічного
механізму програми стимулювання розвитку фермерства в Україні у контексті продовольчої підтримки громадян;
 оцінено позитивні ефекти і негативні наслідки від лібералізації торговельних відносин із
Китаєм шляхом створення зони вільної торгівлі на основі аналізу функціонування зон вільної
торгівлі КНР із країнами Азії, Океанії, Південної Америки та Європи. Серед можливих позитивних ефектів слід очікувати певну диверсифікацію експортних поставок до Китаю, серед негативних – закріплення сировинної складової експорту, а також погіршення сальдо двосторонньої
торгівлі;
 обґрунтовано алгоритм оцінювання освітньо-професійних дисбалансів на рівні країни в
цілому та регіонів зокрема. Це дозволило визначити стратегічні напрями мінімізації подолання
освітньо-професійних дисбалансів. На основі даних про масштаби та темпи зміни попиту на
професії регіонального ринку праці вперше сформовано матриці перспективного попиту регіональних ринків праці у розрізі професій на робітників вищого та середнього рівня кваліфікації;
 вперше здійснено порівняльний аналіз вітчизняного та кращого зарубіжного досвіду проведення аналізу регуляторного впливу та його складової - оцінки можливих наслідків введення
регулювання для економіки через призму ефективності регулювання господарської діяльності.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
За результатами дослідження підготовлено та надіслано доповідних записок – 18, з них
13 з позитивним відгуком; опубліковано – 34 наукові праці (з них 7 в зарубіжних виданнях) загальним обсягом 20,83 д.а.
Основні результати досліджень були апробовані на 27 заходах: форумах, круглих столах, конференціях та семінарах.
Науково-практична значимість отриманих результатів полягає у врахуванні органами виконавчої влади та представницьким органом фермерських господарств в Україні
(АФЗУ) пропозицій щодо поєднання підтримки фермерського потенціалу з програмами продовольчої допомоги вразливим верствам населення при розробці проекту документу, який мав би
продовжити і розвинути ідеї Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 рр.; розробленні рекомендацій щодо залучення інвестицій в
економічний розвиток країни і використання ініціативи «Один пояс, один шлях» для розвитку
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вітчизняного експорту в Китай, у тому числі несировинного, і мінімізації загроз для вітчизняних виробників від збільшення присутності китайського імпорту на окремих товарних ринках;
запропоновані механізми мінімізації структурних дисбалансів на ринках праці та освітніх послуг можуть бути використані при формуванні обсягів регіонального та державного замовлень
у закладах професійної та вищої освіти, що суттєво підвищить ефективність державної
політики в частині забезпечення ринку праці якісними та висококваліфікованими кадрами.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: результати відповідають рекомендаціям, визначеним для досягнення Цілі 2
(ЦСР) «Подолання голоду, розвиток сільського господарства» в частині розробки й упровадження системи адресної допомоги на продовольство для найбільш уразливих категорій населення.
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
СТІЙКОСТІ

ДЕРЖАВНИХ

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ

ФІНАНСІВ

ТА

ДЛЯ

ЕКОНОМІЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗРОСТАННЯ

В

УКРАЇНІ". Розділ 2. Реформування економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків: реалізація можливостей і мінімізація загроз (2019 рік). Шифр: 12.30.01. Код бюджетної
програми: 6541230. Термін виконання 02.01.2019 р. – 31.12.2019 р.. № державної реєстрації
0118U100535. Науковий керівник - чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І.. Виконавці: акад.
НАН України Геєць В.М., Крючкова І.В., 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., Білоусова О.С., Степанова О.В., Твердохлібова Д.В., Назукова Н.М.,
Бойченко А.В., Кораблін С.О., Борзенко О.О., чл.-кор. НАН України Вишневський В.П., Чекіна
В.Д., Гаркавенко В.І.
Анотований звіт
Вперше розроблено «Табло індикаторів» для виявлення загроз макроекономічних криз в
Україні та обґрунтовано зміст "нормалізації" монетарної політики провідних центральних банків світу в контексті можливих викликів та ризиків для України, здійснено тестування індикаторів фінансово-економічної та соціальної стабільності в Україні; сформовано базу даних з розрахунками в середовищі Exell; розроблено комплексну систему проведення аналізу основних та
допоміжних індикаторів макроекономічних дисбалансів розвитку економіки України з метою
виявлення загроз та ризиків дестабілізації.
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Модифіковано алгоритм та програмний код інструментарію оцінки фіскальної стійкості в
частині врахування сальдо бюджету або різних комбінацій видатків та доходів бюджету; здійснено оцінки стійкості державних фінансів за різними макроекономічними, демографічними та
бюджетними сценаріями; розроблено методичні положення щодо оцінки процесів активного
старіння в Україні; визначено ризики фіскальної стійкості в умовах нестабільності соціальноекономічних умов та демографічного старіння населення.
Отримано такі головні результати:
у методологічному плані:
 доведено, що розробка власної національної системи виявлення дисбалансів, побудованій із врахуванням європейської практики, дає перевагу порівняно із періодичним використанням інформації щодо ситуації в окремих секторах економіки, оскільки враховує особливості розвитку національної економіки та базується на комплексній системі показників, реагуючих на «чутливі» для України проблеми;
 отримало подальший розвиток визначення ризиків фіскальної стійкості за умов дотримання цільових показників бюджетних видатків, визначених нормативно-правовими актами
України.
У науково-практичному плані:
 вперше здійснено розробку онлайн "Табло індикаторів" моніторингу макроекономічних дисбалансів та виявлення загроз макроекономічних криз в Україні;


запропоновано включити до європейської процедури макроекономічного дисбалансу

«Тhe Macroeconomic Imbalance Procedure» (MIP) України квартальний розріз окремих індикаторів, що забезпечать більш детальний аналіз щодо оцінки загроз виникнення макроекономічних дисбалансів, що формуються в інвестиційній, фінансовій та зовнішньоекономічній
сферах економіки України; обґрунтовано та розраховано основні та допоміжні індикатори макроекономічних дисбалансів в Україні; визначено специфічні для економіки України індикатори
макроекономічних дисбалансів; обґрунтовано їх граничні значення з використанням адаптованого інструментарію параметричної системи раннього попередження; вперше розроблено алгоритм та програмний код інструментарію оцінки фіскальної стійкості з урахуванням особливостей статистики державних фінансів України.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 8 наукових праць, загальним обсягом 5,98 др.арк., із них: 2 зарубіжні (2
розділи в 1-й колективній монографії) – 1, 2 др.арк., 5 статтей в фахових журналах – 4,5
др.арк. та 1 теза, обсягом 0,28 др.арк.
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Підготовлено 5 аналітичних матеріалів, які були направлені до Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України (Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України), Ради Національного банку України, отримано 6 позитивних відгуків.
Наукова значимість полягає у тому, що: отримано кількісне підтвердження тези, що
значний вклад у розгортанні кризових ситуацій в Україні внесено зовнішніми та внутрішніми
дисбалансами, нагромадженими упродовж 2000-2018 рр. у вітчизняній фінансовій сфері; обґрунтовано систему індикаторів, що дозволяють оцінити ризик виникнення фінансовоекономічних та соціальних дисбалансів в Україні; розроблено методичні рекомендації проведення аналізу основних та допоміжних індикаторів макроекономічних дисбалансів розвитку в
Україні; запропоновані додаткові індикатори, що забезпечать оцінку загроз формування макроекономічних дисбалансів, більш адекватні до особливостей економічного розвитку України;
розроблено багатофакторні регресійні та VAR моделі.
Практична значимість полягає в тому, що: розроблено власну національну систему виявлення дисбалансів, побудовану із врахуванням європейської практики; побудовано статистичну базу даних для розрахунку основних та допоміжних індикаторів розвитку економіки в Україні за 2000-2018 рр. на річній та квартальній основі дає можливість проводити оцінку ймовірних загроз дестабілізації на ринках України з метою підвищення ефективності управлінських
рішень з протидії негативним наслідкам поглиблення дисбалансів, а також що отримані результати у процесі виконання роботи можуть бути використані органами державної влади.
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; 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 2. Засадничі та структурні характеристики моніторингу процесів цифровізації в Україні за видами діяльності (2019 р.). Шифр: 12.30.02. Термін виконання:
02.01.2019 р. – 31.12.2019 р. № держреєстрації 0118U007629. Код бюджетної класифікації –
6541230. Науковий керівник – чл.-кор. НАНУ Єгоров І.Ю. Виконавці - О.І.Никифорук, О.М.
Тімченко, В.В.Небрат, В.Е. Лір, Князєв С.І, О.Ф. 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, Павленко О.М.
Анотований звіт
Визначено напрями робіт з гармонізації статистики у галузі цифровізації в рамках програми взаємодії з Євростатом на основі аналізу існуючих показників та стану виконання ініціатив (рішень) уряду у цій галузі. Визначено найбільш проблемні сфери, де існують труднощі із
запровадженням міжнародних показників цифровізації. Проведено порівняльний аналіз із іншими країнами Східного партнерства. Проведено оцінку можливостей застосування міжнародного методичного інструментарію щодо моніторингу процесів цифровізації за показниками «е-
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урядування» та «ДіР у сфері ІКТ» для України. Обґрунтовано пропозиції щодо застосування
індикаторів цифровізації у економіку України за показниками групи "цифрові публічні послуги
(e-здоров’я). Підготовлено пропозиції щодо удосконалення організації збору та обробки інформації в галузі цифровізації. Проведено оцінку можливостей щодо використання системи статистичного моніторингу ІКТ на підприємствах України на основі методичних рекомендації Євростату. Виявлено проблеми збору та обробки статистичних даних індикаторів цифровізації Європейської економічної комісії ООН. Визначено тенденції та співвідношення у статистичних даних індикаторів цифровізації Європейської економічної комісії ООН та установ ООН .
Отримано такі головні результати:


запропоновано нову систему індикаторів цифровізації економіки України на основі ін-

дексу 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 гос-

подарстві України, зокрема, її інформаційно-аналітичного 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. Проаналізовано існуючі національні практики та досвід міжнародного співробітництва у
сфері цифровізації енергетики;


проведено секторальний аналіз особливостей процесу цифрових трансформацій у ви-

рішенні окремих завдань розвитку енергетики країни.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Результати було представлено у 21 науковій праці загальним обсягом 10,2 др.арк., із них
статті і тези у зарубіжних виданнях 4 – 2,8 др.арк.
Результати дослідження пройшли апробацію на 4 міжнародних конференціях, 1науковометодичній конференції, 1 Всеукраїнській науково-практичній конференції.
Наукова значимість: вперше розроблено та запропоновано власний методичний підхід
до визначення систем та індикаторів цифрових трансформацій в транспортному секторі; розроблено рекомендації щодо подальшої гармонізації статистики в галузі цифровізації в Україні
стандартам ЄС; здійснено порівняльний аналіз системи моніторингу використання ІКТ на підприємствах України та ЄС. Виявлено недоліки вітчизняної системи, зокрема – щодо оцінювання використання роботів на підприємствах, використання Інтернет для реклами та виставленні рахунків; визначено стратегічні пріоритети розвитку цифрового ринку, цифровізації енергетики та транспорту; обґрунтувано пропозицій щодо статистичного моніторингу і контролю ціноутворення природних монополій за користування основних видів об’єктів інфраструктури телекомунікаційних мереж та дотримання процедур доступу до об’єктів електроенергетики на всіх етапах будівництва телекомунікаційних мереж для усунення корупційних ризи-
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ків; визначено особливості збору та обробки статистичних даних індикаторів цифровізації
Європейської економічної комісії ООН та інших установ ООН за показниками групи "цифрові
публічні послуги (e-здоров’я), енергетика та транспорт; розроблено систему індикаторів цифрових трансформацій для транспортного сектору, що дозволяє здійснювати моніторинг трансформаційних змін, проводити оцінку цифрових трансформацій в динаміці та на цій основі
приймати рішення щодо забезпечення успішності цифрових трансформацій в транспортній
сфері; розроблено систему індикаторів розвитку ІКТв транспортному секторі та наповнено
останню показниками, що відображають процеси впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у транспортну сферу та характеризують цифрові трансформації на транспорті;
вперше визначено основні перешкоди та ризики у процесі впровадження інтелектуальних енергетичних систем в інших країнах та проаналізовано їх особливу роль в умовах України, встановлені особливості цифрових трансформацій в окремих галузях енергетичного сектору України,
розроблено класифікацію задач цифрових трансформацій енергетики України, серед яких пріоритетну роль відведено запровадженню системи цифрового моніторингу енергетичних потоків національного господарства,
Практична значимість полягає в тому, що отримані наукові результати та пропозиції
становитимуть окремі положення оновленої Енергетичної стратегії України до 2035 року що
стосуються формування та розвитку цифрової енергетики країни, а також оновленого плану
дій (дорожньої карти) щодо цифрових трансформацій в окремих секторах економіки України
(енергетичний сектор). Результати дослідження можна використовувати у роботі новоствореного Міністерства цифрової трансформації України, однією із задач якого є формування та
реалізація державної політики у сфері цифровізації цифрової економіки тощо.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки, належать: підготовлено пропозиції щодо використання індикаторів цифровізації в економіці України, зокрема у процедурах моніторингу енергетичних потоків та діяльності транспортної галузі, що сприятиме підвищенню ефективності роботи цих ключових секторів національної економіки, зменшенню витрат та небезпечних для здоров’я викидів і, як результат, забезпеченню досягнення важливих цілей сталого розвитку, сформульованих ООН та схвалених
керівництвом країни;обґрунтування необхідності розвитку інтелектуальної енергетичної системи України, яка дозволяє гармонійно поєднати та синхронізувати режими роботи традиційних та відновлюваних джерел енергії, що сприятиме загальному зменшенню викидів парникових газів та забезпечення стійкості енергетики відповідно до адаптованих цілей сталого розвитку України.

61
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

II. ДАНІ ПРО ТЕМАТИКУ ТА ОБСЯГИ НДР, ЩО ВИКОНУВАЛИСЬ УСТАНОВОЮ
2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України
1. Розпорядження Президії НАН України № 294 від 14. 05. 2019 р. «Про затвердження переліку проектів цільової програми наукових досліджень НАН України «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності», що будуть виконуватись у 2019 році»:
науково-дослідна робота «Стабільність і нестабільність як характерні риси сучасної
соціально-економічної динаміки». Договір № 1 від 15.05.2019 р. Шифр – 4. Код бюджетної
класифікації 6541030 (1051 - прикладні дослідження). Замовник – Національна академія наук
України. Термін виконання: ІІ кв. – ІV кв. 2019 р. № держреєстрації 0119U001726. Науковий керівник - чл.-кор. НАН України Гриценко А.А. Виконавці: Яременко О.Л., Бандура О.В., Подлєсна
В.Г., Яненкова І.Г., Князєв С.І., Борзенко О.О., Шелудько Н.М., Бублик Є.О.
Анотований звіт
Визначено зміст і форми впливу глобальної нестабільності на соціально-економічний розвиток України з метою напрацювання нових підходів до вирішення актуальних проблем забезпечення стійкого розвитку. З’ясовано зміст і форми прояву глобальної нестабільності; розкрито
сутність і основні складові соціально-економічного розвитку; виявлено основні причини перетворення нестабільності в іманентну характеристику глобальної соціально-економічної динаміки.
Особлива увага зосереджена на визначенні інституційних передумов нестабільної соціальноекономічної динаміки України, розкритті ціннісно-інституційного потенціалу стабільного розвитку економіки України та шляхів його ефективного використання. Визначено основні напрями створення техніко-технологічної бази цифрового розвитку українського суспільства як основи подолання деструктивного впливу глобального технологічного розриву. Обгрунтовано механізми стимулювання технологічних інновацій в промисловості як чинник стабілізації соціальноекономічного розвитку. Висвітлено вплив зовнішньо-торгівельних відносин та руху капіталу на
стабільність функціонування економіки України. Розглянуто грошово-кредитну політику як
чинник стабільності та нестабільності соціально-економічної динаміки.
Отримано такі наукові результати:
розкрито внутрішні джерела соціально-економічної нестабільності, зовнішні чинники, які
її підсилюють, форми прояву у різних сферах та запропоновано підходи до вирішення завдань
ефективної протидії факторам нестабільності та забезпечення стабілізації соціально-економічної
динаміки. На основі логіко-історичного узагальнення просторово-часових характеристик суспі-
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льних процесів показано, що ключовим джерелом соціально-економічної нестабільності на сучасному етапі є суперечності трансформаційного переходу від індустріально-ринкової до інформаційно-мережевої економіки, які підсилюються глобалізацією та такими неекономічними
чинниками, як кліматичні зміни і погодні аномалії, що стають нормою, фрагментація суспільства і людини на основі розвитку мережевих структур, синергетичні ефектами біо-техносоціосинтезу, поведінкові девіації тощо. Запропоновано систему показників для моніторингу
рівня стабільності та розроблено модель стабілізації циклічної динаміки, яка пов’язує ключові
макроекономічні показники і може бути застосована в практиці регулювання економічного розвитку.
Результати дослідження відповідають міжнародним стандартам відмінного рівня
(отримано нові знання про співвідношення стабільності та нестабільності у соціальноекономічному розвитку та прикладну модель стабілізації циклічної динаміки у новій галузі науки – інституційній архітектоніці). Наукові результати є оригінальними і значимими у
порівнянні з роботами міжнародного рівня.
Опубліковано 14 наукових публікацій загальним обсягом 29,49 д.а., підготовлено 3 науково-аналітичні записки та матеріали з актуальних проблем стабілізації соціально-економічного
розвитку, з яких 2 було впроваджено у діяльність органів законодавчої влади та громадських
організацій.
Наукове та практичне значення полягає у з’ясуванні змісту і форм впливу глобальної
нестабільності на соціально-економічний розвиток України для напрацювання нових підходів до
вирішення актуальних проблем забезпечення стійкого розвитку. 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.
2. Розпорядження Президії НАН України № 317 від 23. 05. 2019 р. «Про затвердження переліку проектів цільової програми наукових досліджень НАН України «Становлення нової якості життя», що будуть виконуватися у 2019 році»:
науково-дослідна робота «Соціальна взаємодія та комунікація у продовольчому забезпеченні для формування нової якості життя». Договір № 21 від 03.06.2019 р. Шифр - №2
від 06.06.2019. Код бюджетної класифікації 6541030 (1051 - прикладні дослідження). Замовник –

Національна академія наук України. № держреєстрації 0119U001717. Термін виконання: ІІ кв. –
ІV кв. 2019 р. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України Бородіна О.М. Виконавці: Прокопа І.В., Киризюк С.В., Риковська О.В., Яровий В.Д., Бетлій М.Г., Фраєр О.В., Федорова К.О.
Анотований звіт
Розроблено науково-прикладні засади запровадження моделі ССГ у вітчизняних умовах
на основі прямих взаємозв’язків між виробниками та споживачами продовольства, що ґрунту-
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ються на адекватному розподілі відповідальності, ризиків та вигід між ними. Охарактеризовано
переваги розвитку ССГ для різних суб’єктів відносин у сфері локального агропостачання, зокрема вигоди для споживачів, які отримуватимуть свіжу продукцію гарантованої якості у визначених обсягах, додаткові знання і досвід, а також співпрацюватимуть у прозорій площині, обмежуючи «продовольчі трансакції»; виробників, для яких залучення в модель ССГ забезпечуватиме гарантований дохід, стабільні канали збуту, зниження ризиків, диверсифікацію надходження коштів на виробництво, додаткову робочу силу тощо і місцевої економіки. Вигоди
отримуватимуть не лише учасники ССГ, але й сільські громади завдяки активізації й диверсифікації місцевої економіки, стимулюванню обігу грошових засобів, поповненню бюджетів, покращенню екології та локальних ландшафтів. На рівні держави діючі локальні моделі солідарного сільського господарства сприятимуть посиленню внутрішньої продовольчої безпеки та покращенню якості життя населення, розвитку малих форм агрогосподарювання, захисту навколишнього середовища тощо.
Отримані наукові результати:
– обґрунтовано організаційно-економічний механізм соціальної взаємодії виробників і
споживачів продовольства та розподілу сфер відповідальності між ними для підвищення якості
життя на основі формування в Україні локальних систем солідарного сільського господарства.
Запропонована модель прямого маркетингу у сфері продовольчого забезпечення сприятиме виробництву та споживанню якісних і безпечних продуктів харчування, оздоровленню місцевої
економіки та навколишнього середовища.
Розробка не має аналогів в Україні, виконана на високому науково-методологічному рівні
та відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Результати досліджень викладені в 1 науково-аналітичній записці, на яку отримано 1 позитивний відгук. Основні результати дослідження викладені у 4 публікаціях загальним обсягом
5,0 д.а.
Результати досліджень були апробовані на Громадському Форумі «Право селян на землю:
чи убезпечить земельна реформа селянсько-фермерське господарювання в Україні».
Наукова значимість отриманих результатів полягає в обґрунтуванні сутності солідарного сільського господарства (ССГ) як сучасної концепції ефективного співробітництва сільськогосподарських виробників та груп споживачів для формування продовольчих систем локального рівня, заснованих на виробництві високоякісної продукції безпечним способом. Досліджено вітчизняний досвід локальних ініціатив прямих поставок продовольчої продукції від
виробника до споживача та розроблено пропозиції щодо запровадження моделей ССГ в Україні.
Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що розроблено заходи
та поетапні кроки державної політики в рамках запропонованованої Цільової програми підтримки створення локальних моделей солідарного сільського господарства (ССГ). Створення локальних ССГ обмежуватиме монополію представників великих агрокорпорацій у сфері контролю і розвитку продовольчої системи та використання її задля збільшення власних прибутків.
Натомість розвиток ССГ стимулюватиме економічну децентралізацію, передачу повноважень
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із реалізації контролюючих функцій за виробництвом і споживанням якісного і безпечного продовольства локальним громадам з метою забезпечення соціального добробуту громадян, захисту навколишнього природного середовища, підвищення якості життя населення країни.
У контексті перспектив сталого розвитку розроблені рекомендації щодо запровадження моделі солідарного сільського господарства сприятимуть досягненню Цілі 2 (ЦСР)
«Подолання голоду, розвиток сільського господарства» в частині «створення сталих систем
виробництва продуктів харчування, що сприяють збереженню екосистем...». Традиційне, більш
ощадливе агрогосподарювання малих виробників в порівнянні з індустріальним агровиробництвом забезпечуватиме якісним і безпечним продовольством, сприятиме покращенню харчування
та поліпшенню якості життя населення країни.
3. Розпорядження Президії НАН України № 277 від 24.04.2019 р. «Про затвердження
переліку наукових завдань цільової програми наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика»):
науково-дослідна робота «Економічні важелі формування та розвитку інтелектуальної екологічно безпечної енергетики» (Етап 1. «Визначення сучасних викликів та стратегічних імперативів трансформації систем енергозабезпечення»). Етап І «Визначення сучасних
викликів та стратегічних імперативів трансформації систем енергозабезпечення» відповідно до
Цільової програми наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна
енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика»)» на
2019-2021 рр. Договір № Н.Е.1.6-19 від 02.05.2019 р. Шифр - Н.Е.1.6-19. Код бюджетної програми: 6541030 (1051 - прикладні дослідження). Замовник – Національна академія наук України.
Термін виконання: 02.05.2019 р.– 27.12.2019 р. № держреєстрації 0119U001661. Науковий керівник – Лір В.Е. Виконавці: Биконя О.С., Ханіньова Т.І.
Анотований звіт
Ідентифіковані сучасні виклики та стратегічні імперативи трансформації систем енергозабезпечення, а також визначені економічні, технологічні, екологічні та соціальні детермінанти
розвитку систем енергозабезпечення в умовах оновленої концепції сталого (низьковуглецевого)
розвитку. Виявлені особливості зміни енергетичної парадигми на зламі індустріальної та постіндустріальної епох. Нова енергетична парадигма дає імпульс формуванню та розвитку нових
енергоінформаційних технологій. Процес трансформації енергетики має глобальний характер та
пов’язаний із конвергенцією ІКТ та енергетичних технологій, який призводить до формування
інтегрованих інтелектуальних енергосистем та ефектів синергії. Головним результатом застосування інформаційних технологій стає можливість гармонійного поєднання традиційних та
відновлюваних джерел енергії в інтегровану активно-адаптивну енергетичну систему.
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Отримані такі головні результати:


визначені ключові ознаки сучасного переходу до нової архітектури та принципів

функціонування енергетичних систем з боку попиту та пропозиції;


показано, що на сітьових енергетичних ринках динаміка попиту та пропозиції обумов-

лена іншими факторами ніж на ринках традиційних товарів, внаслідок чого криві попиту та
пропозиції в координатах ціни та обсягів міняються місцями;


розглянуто досвід та надано оцінку підсумкам лібералізації європейських ринків

електроенергії та природного газу;


доведена необхідність зростання ролі незалежного регулятора для забезпечення умов

анбандлінгу (розділення сегментів ринку на виробництво та операційну діяльність);


проаналізовано хід виконання реформ в енергетичному секторі України з точки зору

імплементації угод України та ЄС у сфері енергетики;


визначені сучасні проблеми тарифоутворення на вітчизняних ринках електроенергії та

природного газу та напрями удосконалення механізмів державного регулювання на означених
ринках.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 1, отримано 1 позитивний відгук;
опубліковано – 2 наукові публікації загальним обсягом 1,0 д.а, у тому числі 1 зарубіжна обсягом
0,65 д.а.
Науково-практична значимість: встановлення пріоритетності імперативів
національної енергетичної політики у досягненні адаптованих цілей сталого розвитку України
під час перегляду основних положень національної енергетичної стратегії країни на період до
2035 року, зокрема в частині запровадження технологічної платформи (організаційноекономічного механізму) формування інтелектуальної енергетичної системи України яка
дозволяє гармонійно поєднати використання традиційних та відновлюваних джерел енергії в
Об’єднаній енергетичній системі України та реалізувати передумови інтеграції та
синхронізації енергетичних систем України та ЄС.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: запропонована комбінована методологія державного регулювання цін на
електроенергію з урахуванням європейської практики «спред-регулювання» цін на електроенергію, яка вироблена з використанням природного газу та вугілля і враховує екологічні
харатеристики різних типів технологій виробництва електроенергії, а також рівень
платоспроможності побутових споживачів у процесі ліквідації перехресних субсидій на ринках
електроенергії та природного газу.
4. Розпорядження Президії НАН України №385 від 26.06.19 р. «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2019 р.»:
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науково-дослідна робота «Фінансова інклюзія як чинник соціоекономічного розвитку
України». Договір № 91-12/05-2019 від 01.07.2019 р. Шифр - 91-12/05-2019. Код бюджетної
програми: 6541030 (фундаментальні дослідження). Замовник – Національна академія наук України. Термін виконання: 01.07.2019 р.– 27.12.2019 р. № держреєстрації 0119U001859. Науковий
керівник – Шкляр А.І. Виконавці: Ануфрієва К. В., Шаповал Ю. І., Юхта О. І.
Анотований звіт
Визначено зміст поняття «фінансова інклюзія» та його складових; розкрито роль фінансової інклюзії в соціоекономічному розвитку України; здійснено оцінки перспектив, перепон та
ризиків розширення фінансової інклюзії в реаліях вітчизняного фінансового ринку; критично
узагальнено існуючі підходи до визначення рівня фінансової інклюзії, виокремлено їх переваи,
обмеження та недоліки, а також обгрунтовано можливості їх застосування в Україні.
Найбільш вагомі наукові результати:


узагальнено перелік індикаторів фінансової інклюзії у світовій практиці, методології їх

розрахунку та підходи до збору якісних і кількісних статистичних даних на рівні «попиту» та
«пропозиції» щодо фінансових послуг, що дають можливість комплексної оцінки рівня фінансової інклюзії; а також виявлено обмеження до їх застосування в Україні;


виявлено відсутність універсального підходу до оцінки фінансової інклюзії внаслідок

специфічних проблем, пов’язаних з різними аспектами соціоекономічного розвитку та непорівнянністю окремих вихідних даних;


встановлено причини примусової фінансової ексклюзії потенційних споживачів фінансо-

вих послуг;


обґрунтовано наявність в Україні значного потенціалу розширення фінансової інклюзії.

Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 2 наукові статті обсягом 1,82 д.а. у вітчизняних виданнях, 1 стаття обсягом 0,6 д.а. в іноземному виданні, 2 тези обсягом 0,21 д.а. та впроваджено в учбовий процес.
Результати дослідження було апробовано на 3-х наукових заходах міжнародного рівня.
Наукове значення отриманих результатів визначається тим, що сформовано понятійний апарат дослідження (удосконалено визначення поняття «фінансова інклюзія», визначено
його зв'язок з поняттями «інклюзивний розвиток» та «соціоекономічний розвиток»), визначено
фактори фінансової інклюзії.
Практична значимість отриманих результатів полягає у визначенні факторів та обмежень фінансової інклюзії в Україні та обґрунтуванні рекомендацій для регуляторів фінансового ринку для оцінки рівня фінансової інклюзії (на основі моніторингу пропозиції фінансових
послуг та попиту як в середині країни, так і на світових фінансових ринках).
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки,
належать висновки щодо розширення фінансової інклюзії в Україні.
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5. Розпорядження Президії НАН України № 349 від 10. 06. 2019 р. «Про затвердження переліку наукових робіт цільового міждисциплінарного проекту НАН України «Науково-технічні та економіко-екологічні засади низьковуглецевого розвитку України», що будуть виконуватись у 2019 році»:
науково-дослідна робота «Науково-практичні аспекти реалізації політики низьковуглецевого розвитку економіки України». Договір № 3 від "14" червня 2019 року. Шифр - договір № 3 від "14" червня 2019 року. Код бюджетної програми 6541030 (1051 - прикладні дослідження). Замовник: Національна академія наук України. Термін виконання: 14.06.2019 р. –
27.12.2019 р. № держреєстрації 0119U002879. Науковий керівник - Подолець Р.З.. Виконавці:
акад НАН України В. М. Геєць, Т.О.Осташко, Т.І. Артьомова, О.А. Дячук, Є.О. Бублик, Н.Г.
Гахович, С.В. Киризюк, Г.С. Трипольська, Р.С. Юхимець, Т.А. Саприкіна, Л.І. Білик, В.І.
Козюбра, Т.І Ханіньова, В.С. Пеккоєв.
Анотований звіт
Досліджено причини, прояви та наслідки глобальної зміни клімату, а також їх вплив на
температурний, гідрологічний режим та екосистеми в Україні, а також пов’язані з цими явищами ризики для соціально-економічного розвитку країни. Досліджено теоретичні аспекти та підходи до вирішення економічних проблем кліматичних змін і низьковуглецевого розвитку економіки. Проаналізовано міжнародні зусилля з попередження зміни клімату та запровадження
принципів низьковуглецевого розвитку як на рівні світової, так і на рівні національних економік. Зокрема, розглянуто тенденції формування кліматичної політики, стратегічні орієнтири
ЄС, як світового лідера в протидії зміні клімату, стратегії низьковуглецевого розвитку окремих
країн світу. Встановлено зв'язок та узгодженість цілей низьковуглецевого розвитку з Цілями
сталого розвитку (ЦСР) ООН. Проаналізовано нормативно-правову базу реалізації кліматичної
політики в Україні. Встановлено рівень та характер обізнаності суспільства з питань зміни
клімату, умов та принципів політики низьковуглецевого розвитку в Україні. Проаналізовано
структуру економіки України в контексті проблеми зміни клімату. Визначено пріоритетні
напрями та проблеми фінансового забезпечення структурних та технологічних трансформацій в
економіці України для її переходу до моделі низьковуглецевого розвитку.
Отримано наукові результати, які мають наукову і практичну значимість:
у науково-методичному плані:
- на основі аналітичного узагальнення умов і наслідків переходу до моделі низьковуглецевого розвитку були сформульовані базові науково-прикладні засади реалізації політики скорочення
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викидів ПГ в Україні в умовах актуалізації проблеми кліматичних змін в європейському та глобальному політичному порядку денному;
- показано, що вихідна проблема формування комфортного кліматичного середовища для
суспільної людської життєдіяльності отримала завершеного оформлення в рамках двох теоретичних
концепцій – сталого розвитку та розвитку людського потенціалу; поява нового фактору – катастрофічності наслідків зміни клімату призвела до певної трансформації концепції сталого розвитку
в концепцію низьковуглецевого (або навіть вуглецево-нейтрального) розвитку, проте (наразі) не на
її заміну, оскільки проблема кліматичних змін не може ставитися коректно, а її вирішення бути реалістичним та ефективним у відриві від інших цілей сталого розвитку, не менше важливих залежно
від конкретної країни та часового горизонту.
у науково-практичному плані:
- обґрунтовано, що наслідком поширення концепції низьковуглецевого розвитку буде
суттєва глобальна трансформація умов господарювання, оскільки передбачатиме вбудовування
економік країн, що розвиваються, в модель (або переймання ними моделі) розвитку провідних
країн світу, де відповідні цілі та заходи вже певний час реалізуються, будучи лише опосередковано пов'язаними з протидією змінам клімату, натомість є обумовленими переважно локальними викликами, зокрема - необхідністю зменшення традиційної енергетичної залежності, локальних забруднень, створення нових робочих місць тощо. Внаслідок цього можна очікувати: зміну
моделей поведінки практично всіх економічних агентів з метою пристосування до нових умов і
форм конкуренції; трансформацію виробничої інфраструктури, в першу чергу - енергетичної та
транспортної; зміну структурних пропорцій міжнародної торгівлі тощо.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
За результатами дослідження підготовлено та надіслано доповідних записок – 1, з
них 1 з позитивним відгуком; опубліковано 4 наукові публікації (статтю та 2 тез); прийнято
участь співробітників у 1 семінарі, 1 форумі (у тому числі в 1 зарубіжному), 2 конференції (у
тому числі в 1 зарубіжному), 1 засіданні робочої групи (у тому числі в 1 зарубіжному), 1 парламетських слуханннях та 1 зарубіжній делегції.
Науково-практична значимість: результати дослідження можуть бути використані
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.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища
та сталого розвитку: встановлено, що низьковуглецевий розвиток економіки з моменту підписання Паризької угоди є незворотнім трендом. Такий розвиток знаменує нову якість і стиль
життя для всіх економічних суб'єктів – окремої людини, домогосподарств, фірм, національних
економік (держав), глобального соціуму. З одного боку, низьковуглецевий розвиток передбачає
становлення нових форм і перехід на новий рівень конкурентоспроможності. З іншого боку, зазначений тренд без належного матеріального, соціального, фінансового сприяння може обер-
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нутися подальшим розшаруванням суспільства всередині окремих країн і на глобальному рівні,
наростанням бідності, появою нових депресивних регіонів, перешкодами на шляху активізації
економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності економічних суб'єктів різного
рівня. Від так виконання Україною умов Паризької угоди та перехід до моделі низьковуглецевого
розвитку потребує формування цілісної і послідовної державної політики у сфері зміни клімату, проблема якої носить мультидисциплінарний характер.
6. Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку та Розпорядження Президії НАН України від 28.02.2019 р.
№ 140 «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 2019
рік»:
науково-дослідна робота «Моделювання та оцінка сталого використання земельних,
водних та енергетичних ресурсів України в умовах глобальних змін навколишнього середовища» (Етап V «Стратегічні напрями забезпечення сталого використання земельних,
водних та енергетичних ресурсів і адаптації України до глобальних змін навколишнього
середовища»). Договір № 16-19 від 01.03.2019 р. Шифр - договір № 16-19 від 01.03.2019 р.
Код бюджетної програми 6541030 (1051 - прикладні дослідження). Замовник – Національна академія наук України. Термін виконання: 01.03.2019 р. – 27.12.2019 р. № держреєстрації
0115U001459. Науковий керівник – Подолець Р.З.. Виконавці: чл.-кор. НАН України О.М. Бородіна, О.А. Дячук, Г.С. Трипольська, С.В. Киризюк, Т.А. Саприкіна, Л.І. Білик, В.І. Козюбра.
Анотований звіт
Проаналізовано нормативно-правове забезпечення політики боротьби зі зміною клімату в
Україні; досліджено взаємозв'язок неефективного та нераціонального використання енергетичних та водних ресурсів та зміни клімату в світі; проаналізовано питання фінансування кліматичних заходів в Україні; визначено напрями адаптації енергетики та водних ресурсів, сільського
господарства та землекористування до глобальних змін клімату.
За звітний період отримано наступні наукові результати, які мають наукову і практичну значимість:
у науковому та науково-методичному плані:
- набули подальшого розвитку узагальнення пріоритетних технологій та заходів для скорочення негативного впливу сільськогосподарського виробництва на навколишнє середовище та
адаптації аграрного землекористування до глобальної зміни клімату;
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у науково-практичному плані:
- набули подальшого розвитку просторові оцінки потенціалу нарощування аграрного виробництва при поширенні новітніх технологій іригації та зрошення;
- визначено основні бар’єри імплементації пріоритетних технологій пом’якшення негативного впливу на навколишнє середовище та адаптації до зміни клімату: відсутність жорстких
дієвих механізмів регулювання (організаційно-інституційні); високі капітальні та операційні
витрати впровадження (фінансові); короткострокові ризики втрати конкурентоспроможності,
відсутність захисту інвестицій (економічні); підвищення обсягів використання природних ресурсів (екологічні);
- ідентифіковано ключові напрями розбудови ефективної державної кліматичної політики
у сфері аграрного землекористування, які включають блок фінансово-економічних та інституційно-організаційних заходів;
- запропоновано перелік першочергових заходів з вдосконалення державної політики у
сфері адаптації до зміни клімату України, а також адаптаційних заходів в розрізі міністерств та
відомств;
- визначено, що єдиним наявним фінансовим інструментом для можливого фінансування
кліматичних проектів в Україні є Глобальний Екологічний Фонд, однак Україна вже вичерпала
77% виділених коштів. Україні необхідно стати країною-бенефіціаром Зеленого Кліматичного
Фонду, щоб долучитися до кліматичного фінансування в рамках Паризької угоди;
- дістало подальшого розвитку визначення заходів у сфері адаптації до зміни клімату
енергетики та водного сектору України.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 1, з них 1 з позитивним відгуком; опубліковано 2 наукові публікації (розділ до колективної монографії та стаття); прийнято участь
співробітників у 1 круглому столі, 1 форумі, 1 тренінгу (у тому числі в 1 зарубіжному), 2 нарадах.
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
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку: результати досліджень мають важливе практичне значення, оскільки дозволяють формувати державну політику, спрямовану не лише на пом’якшення глобальної зміни
клімату, але й на адаптацію енергетики, водного сектору та сільського господарства, зокрема
рослинництва України до зміни клімату.
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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 Міністрів
України, комітетів Верховної Ради України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної політики та продовольства
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України, Національного банку України, Національної академії наук України, Київської міської державної адміністрації, Торгово-промислової палати України й інших організацій Інститут здійснював науково-експертну діяльність.
За програмою 6541030 підготовлено:
- експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо стимулювання інноваційної діяльності бюджетних установ» (реєстр.
№10230 від 12.04.2019 р.) на замовлення Комітету Верховної Ради України з питань науки і
освіти (№135-13/361 від 14.05.19 р.). Законопроектом передбачено внесення змін до статей 13 та
29 Бюджетного кодексу України, спрямованих на вдосконалення організаційно-правових засад
реалізації державної інноваційної політики та активізації інноваційних процесів у національній
економіці;
- пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України
проектів з виконання наукових досліджень і розробок на замовлення Міністерства освіти і науки
України та Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки та технологій (№
135-13/534 від 01.08.19 р.);
- на виконання звернення Міністерства освіти і науки України (лист від 07.08.2019
№1//11-7277) підготовлені пропозиції до плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Стратегії
розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року (№ 135-13/564 від 01.08.19 р.);
- висновок та пропозиції до законопроекту «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» на замовлення Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (№135-7/638 від 25.09.19 р.) Визначено положення законопроекту, що потребують доопрацювання, зокрема, узгодження з положеннями Податкового кодексу України, умов стягнення та зарахування надходжень офшорного мита;
- зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо неприбуткового статусу закладів вищої освіти та наукових установ»
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(реєстр. № 2169 від 24.09.2019 р.) на замовлення Президії НАН України (№135-13/729 від
07.11.19 р.). Подано пропозиції щодо внесення змін до окремих положень законопроекту; обґрунтовано доцільність поширення окремих його положень на наукові установи та студентів, які
здобувають освітній ступінь магістра у наукових установа НАН України та національних галузевих академій наук;
- науково-аналітичну записку «Перспективи розвитку проекту “Високошвидкісний транспорт Hyperloop” на короткостроковий період в Україні 2019-2021 рр.» (№ 135-13/27 від
17.01.19 р.), передану Міністерству інфраструктури України та Агентству розвитку Дніпра
Дніпровської міської ради в якій показано досвід зарубіжних країн стосовно розвитку транспорту Hyperloop, обгрунтовано потенційні можливості розвитку висошвидкісного транспорту в
Україні в умовах глобалізації, здійснено оцінку можливостей участі національної промисловості
у забезпеченні розвитку високошвидкісного транспорту в Україні;
- науково-аналітичну записку «Зауваження та пропозиції до проекту Постанови “Основні
засади здійснення державної власності щодо акціонерного товариства «Українська залізниця»”
(№ 135-13/146 від 20.02.19 р.) надіслано в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, в якій окреслено особливості формування інституційного середовища діяльності АТ «Укрзалізниця», надано зауваження та пропозиції щодо удосконалення зазначеного документу;
- науково-аналітичну записку «Нормативно-правове та методичне забезпечення оцінки
наслідків впровадження регуляторних актів: проблеми, недоліки, напрямки удосконалення»
(№135-13/438 від 18.06.19 р.) надіслано до Державної регуляторної служби України в якій виявлено недоліки та обмеження Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта й
рекомендовано напрямки їх удосконалення;
- науково-аналітичну доповідну записку «Зауваження та пропозиції до проекту закону
України «Про залізничний транспорт України» № 1196-1» (№135-13/644 від 26.09.19 р.)
надіслано в Комітет ВР України з питань транспорту та інфраструктури, в якій надано зауваження до формулювання мети, понятійного апарату, окремих статей зазначеного регуляторного
акту в контексті політики лібералізації та розвитку конкурентного середовища в залізничній галузі;
- науково-аналітичну доповідну записку «Зауваження та пропозиції до проекту закону
України «Про внутрішній водний транспорт» (№135-13/650 від 30.09.19 р. в Комітет ВР України
з питань транспорту та інфраструктури), в якій надано пропозиції щодо розвитку в Україні ін-
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ституту «річкова інформаційна служба» відповідно до вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/44/ЄС від 7 вересня 2005 р.;
- науково-аналітичну записку «Обґрунтування критеріїв відбору регуляторних актів для
застосування спрощеної моделі АРВ» (№ 135- 13/708 від 24.10.19 р. в Державну регуляторну
службу України), в якій запропоновано з метою забезпечення об'єктивної кількісної оцінки ступеню регулюючого впливу та надання методичної допомоги розробникам проектів РА розробити і запровадити Методику розрахунку стандартних витрат суб'єктів господарювання, які виникають у зв'язку з виконанням вимог регулювання;
- на звернення від Міністерства розвитку громад та територій України підготовлено та
надіслано у вигляді науково-аналітичної записки «Пропозиції до проекту Державної стратегія
регіонального розвитку на період до 2027 року: «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину»
(№ 135-13/732 від 11.11.19 р.), в якій надано пропозиції щодо розвитку інфраструктури для
підтримки надання державних послуг та підвищення інвестиційної привабливості територій, а
саме для регіонального розвитку залізничного транспорту, розвитку логістичної інфраструктури, підвищення якості автомобільних шляхів регіонального значення, розвитку державноприватного партнерства в регіонах для розбудови автодорожної інфраструктури;
- на виконання запиту Міністерства аграрної політики та продовольства України співробітниками відділу підготовлені аналітичні матеріали для підготовки Міністерством аграрної політики тематичного блоку «Розвиток сільської місцевості» до Державної Стратегії регіонального
розвитку на період до 2027 року (№135-13/280 від 05.04.19 р.). В матеріалі викладено пропозиції
щодо підвищення рівня екологізації сільського господарства і сільської місцевості у контексті
реалізації агроекологічних пріоритетів в управлінні регіональним розвитком, представлена регіональна варіація сільської бідності та запропоновано напрями зниження рівня неформальної зайнятості в аграрному секторі;
- на виконання доручення Міністерства аграрної політики та продовольства України
(лист від 14.05.2019р. №37-18-15/11572) проведено наукову експертизу пропозицій Міністерства
аграрної політики та продовольства України та Департаменту агропромислового розвитку
Херсонської облдержадміністрації щодо вдосконалення нормативно-правової бази розвитку в
Україні сільського туризму і підготовлено інформацію про нові тенденції в організації даного
виду діяльності у сільській місцевості (лист від 06.06.2019р. №135-13/418);
- на виконання запиту Департаменту захисту національної державності СБУ співробітниками відділу направлено зауваження і пропозиції до проекту Закону України «Про внесення
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змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» № 2178 від 25.09.2019 р. (№135-13/694 від 18.10.19 р.);
- пропозиції щодо концептуальних засад та структури рекомендацій Парламентських
слухань 10 квітня 2019 р. (матеріали щодо стану розвитку людського капіталу в Україні (№ 1357/223 від 15.03.19 р.) На основі удосконаленого методологічного підґрунтя та авторських методичних підходів здійснено економічну оцінку багатства української нації; обґрунтовано напрями підвищення ефективності процесів його формування та удосконалення процесу узагальнення
даних щодо обсягу національного багатства в рамках системи національних рахунків;
- пропозиції щодо проблем державного значення, що відповідають Цілям сталого розвитку, у вирішенні яких можуть взяти участь фахівці Інституту (№ 135-13/706 від 23.10.19 р.) надіслані Першому Віце-Президенту НАН України, академіку НАН України Наумовцю А.Г. Пропозиції щодо проблем державного значення розроблені відповідно до Цілей сталого розвитку
№№2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 та містять як формулювання самих проблем, так і оцінку
стану їх вирішення в Україні та пропозиції щодо подолання у перспективі;
- пропозиції до проекту Постанови Верховної Ради України щодо рекомендацій парламентських слухань на тему «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки» (№ 135-7/234 від 19.03.19 р.) надіслані Комітету ВР України з питань науки і освіти. Запропоновано оптимізувати співвідношення державних та приватних коштів в освітній
сфері, запровадити персоніфікацію фінансування в системі середньої та вищої освіти, спри яти залученню приватних інвестицій у вищу освіту, поширити досвід розробки освітніх програм із залученням міністерств та відомств з метою виявлення і підтримки пріоритетних для
стійкого економічного зростання спеціальностей, поліпшення розуміння потреб інвесторів,
складання навчальних програм під потреби інвесторів в технічних університетах;
- здійснені експертні оцінки обсягів споживання підакцизної продукції в Україні за 20172020 роки. (№135-13/299 від 15.04.2019 р., які направлені заступнику Міністра фінансів України
Верланову С.О. та №135-13/498 від 16.07.2019 р. В.о. державного секретаря Міністерства фінансів України Богачовій О.В.;
- науково-аналітичну записку «Порівняльний аналіз систем оподаткування країн ЄС та
України» підготовлено та передано в Комітет ВР України з питань європейської інтеграції
(№135-13/40 від 23.01.19 р.). Зазначене дослідження дає можливість комплексно оцінити рівень
оподаткування у відношенні до ВВП, який суттєво відрізняється між державами-членами ЄС;
- науково-аналітичну записку «Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг у
ЄС: уроки для України» підготовлено та передано в Комітет ВР України з питань державного
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будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (№135-13/148 від 20.02.19 р.).
Результати проведеного дослідження дають можливість комплексно оцінити такі механізми регулювання захисту прав споживачів фінансових послуг, як пруденційне регулювання, вимоги до
прозорості інформації, програми підвищення фінансової грамотності, вимоги до справедливого
ставлення, ефективний розгляд скарг, системи гарантування з урахуванням найкращих європейських практик корпоративного управління та соціальної відповідальності;
- науково-аналітичний матеріал на тему: «Актуальні питання покращення корпоративного
управління в Україні за стандартами ЄС» підготовлений та переданий Комітету ВР України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (№135-13/387
від 23.05.19 р.). Зазначене дослідження надає можливість оцінити розвиток інститутів, інструментів та інфраструктури фінансового ринку;
- доповідну науково-аналітичну записку «Дефіцит гідної праці як загроза загальнообов'язкового пенсійного страхування другого рівня»(№ 135-13/111 від 11.02.19 р.) направлено до Комітету ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Ратифікація Україною Конвенції МОП 102 стало передумовою подальшого розвитку українського
суспільства у напрямі дотримання соціальних принципів, в т.ч. пенсійного забезпечення. Зазначено, що з метою забезпечення ефективного впровадження та функціонування загальнообов’язкового пенсійного страхування другого рівня важливим є формування фінансових передумов, сприяння легалізації зайнятості, забезпечення гідної праці в Україні, в т.ч. її оплати, та
формування інститут довіри громадян. Доведено, що в процесі реформування пенсійної системи
в Україні вкрай важливо, щоб держава несла соціальну та фінансову відповідальність перед
вкладниками коштів;
- науково-аналітичну записку «Проблеми оплати праці в бюджетній сфері й можливості їх
вирішення» (№ 135-13/263 від 29.03.19 р.)

направлено до Комітету ВР України з питань

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Виявлені тренди заробітних плат у
бюджетному секторі. Сформульовано найбільш актуальні проблеми в оплаті праці працівниківбюджетників: підвищення рівня заробітних плат; ліквідація компресії й зрівнялівки; врахування
галузевих умов і особливостей в оплаті праці. Доведено, що рішення цих проблем пов»язане з
радикальним реформуванням інституціонального механізму зарплатоутворення в бюджетній
сфері;
- науково-аналітичну записку «Проблема мобінгу у трудових відносинах» (№ 135-13/303
від 17.04.19 р.) направлено до Комітету ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення. Схарактеризовано проблему мобінгу у трудових відносинах. Узагаль-
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нено основи правового захисту працівника від мобінгу в європейських країнах. Розроблено пропозиції щодо регулювання мобінгу в Україні;
- науково-аналітичну записку «Соціальний захист людей похилого віку» (№ 135-13/640
від 25.09.19 р.) направлено до Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту прав
ветеранів. Обґрунтовано, що збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду України залежить від комплексної програми дій в усіх сферах соціального та економічного розвитку, насамперед формування здорового підприємницького клімату в країні, реформування сфери оплати праці (відновлення мотивуючої та стимулюючої функцій заробітної плати) і створення умов
для гідної праці в Україні. Запропоновано низку заходів щодо підвищення рівня і детінізації заробітної плати, удосконалення регулювання питань соціального (пенсійного) забезпечення трудових мігрантів, забезпечення прав літніх людей на соціальну та медичну допомогу, зокрема
удосконалення системи геріатричної допомоги, оновлення урядової програми реімбурсації «Доступні ліки»;
- науково-аналітичну доповідь «Напрями лібералізації та осучаснення трудового законодавства України» (№ 135-13/705 від 22.10.19 р.) направлено до Комітету ВР України з питань
соціальної політики та захисту прав ветеранів. У міжкраїнній порівняльній перспективі здійснено огляд законодавства про захист зайнятості. Оцінено жорсткість регулювання найму та звільнення працівників в Україні. Сформульовані основні припущення про наслідки надмірної зарегульованості ринку праці;
- науково-аналітичну записку «Прожитковий мінімум: перезавантаження» (№ 13513/764 від 20.11.19 р.) направлена до Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Обґрунтовано, що соціальна політика держави – це складний механізм, де
всі інститути є взаємозв'язаними й взаємозалежними, тому для формування якісних соціальних
стандартів необхідно чітке бачення соціальної стратегії держави в цілому. Не можна впроваджувати зміни щодо прожиткового мінімуму, не підготувавши для цього обґрунтовані рішення
щодо пов'язаних із ним соціальних виплат і організації оплати праці.
- матеріали до Щорічної доповіді про становище молоді в Україні (за підсумками 2018 р.)
до розділу 2.2. Оволодіння навичками ХХІ століття як умова виходу на ринок праці (№ 13513/574 від 30.08.19 р.) підготовлені на звернення Міністерства культури, молоді та спорту
України. Проаналізовано поведінку української молоді щодо набуття нових знань, умінь, навичок і компетенцій (ЗУНК), потрібних для забезпечення конкурентоспроможності людини на
ринку праці ХХІ століття, міграційні настрої, форми зайнятості, рівень матеріального забезпечення, ціннісні орієнтації молоді.
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- інформаційно-аналітичні матеріали до підготовки слухань у Комітеті на тему «Соціальна політика України на 2020-2024 роки», що заплановані на 08 листопада 2019 року (№ 13513/696/1 від 21.10.19 р.), підготовлені на запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Г.М. Третьяковій (на лист №04-30/13-185806
від 15.10.19 р.) Надані результати моніторингового дослідження щодо рівня та структури доходів, співставлення доходів та витрат, заощаджень, тіньових доходів, оцінки уявного достатнього рівня доходів різних соціальних груп населення, щодо проявів дискримінації при працевлаштуванні через вік та стан здоров’я, рівень тінізації на ринку праці тощо.
- науково-аналітичну записку «Оцінка компетентнісної та функціональної спроможності
державних службовців, їх освітніх потреб» (№135-13/888 від 28.12.19 р.), направлено Національному агентству України з питань державної служби. Сформовані та обґрунтовані пропозиції щодо впровадження постійного національного моніторингу та оцінки компетентнісної та
функціональної спроможності державних службовців в Україні (он-лайн).
За програмою 6541230 підготовлено:
- проект документу «Майбутнє безпекове середовище 2030: стратегічне передбачення (попередній опис)», що розробляється в рамках проведення оборонного огляду, підготовлений та
переданий Міністерству оборони України (№135-13/403 від 30.05.19 р.). Результати опрацювання
наукового матеріалу та пропозиції, викладені в документі, є науково обґрунтованим вагомим
внеском у підготовку проекту та безпосередньо впливає на підтримку обороноздатності нашої
держави.
- науково-аналітичну доповідну записку «Оцінка чинників та проявів глобальних дисбалансів у міжнародній торгівлі: вплив торговельної війни Китаю та США на Україну» підготовлено та передано Управлінню економічного співробітництва Міністерства закордонних справ
України (№135-13/614/1 від 13.09.19 р.). Матеріал надає можливість оцінити основні сфери проявів глобальних дисбалансів в контексті ескалації кризових явищ. Практичну значимість мають
положення щодо характерних рис сучасної торговельної війни Китаю та США, її впливу на динаміку глобальних торговельних відносин, у тому числі на можливі проблеми двосторонніх
зовнішньо-торгівельних відносин України.
- аналітичну записку «Нормалізація» монетарної політики провідних центральних банків
світу: виклики та ризики для України (досвід ФРС США)» підготовлена та передана Раді Національного банку України (№135-13/691 від 16.10.19 р.). Використання розробленої системи індикаторів моніторингу макроекономічних дисбалансів для раннього попередження кризових ситу-
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ацій в Україні. У роботі наведено аналіз не лише «нормалізації» монетарної політики ФРС
США, а також ознаки її призупинення із зазначенням можливих викликів та ризиків для економіки України.
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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‚ Офісу Президента України‚ окремим міністерствам, відомствам та установам більше
150 розробок. На згадані розробки отримано 92 позитивних відзивів від міністерств та відомств.
Перелік надається нижче:
1. Науково-аналітична записка «Оцінка та розвиток фермерського потенціалу селянських господарств». Вих. №135-13/2 від 08.01.19 р. – Заст. Міністра аграрної політики та продовольства України В.В.Шереметі. Виконавці – чл.-кор. НАН України, 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.
2. Науково-аналітична записка «Перспективи розвитку проекту «Високошвідкісний
транспорт Hyperloop» на короткостроковий період в Україні 2019-2021 рр.» Вих. №135-13/27 від
17.01.19 р. – Міністру інфраструктури України В.В.Омеляну; Директору Агентства розвитку
Дніпра Дніпровської міської ради В.Г.Панченко. Виконавці – Никифорук О.І., Шовкун І.А., Гусєв Ю.В., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О., Проніна М.П., Павленко О.М.
3. Щодо окремих питань прогнозування макропоказників економічного і соціального
розвитку України, а також грошово-кредитної політики. Вих. №135-13/33 від 21.01.19 р. – Голові Ради Нацбанку України акад. НАН України Б.М.Данилишину. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Корабілн С.О., Шумська С.С., чл.-кор. НАН України
Скрипниченко М.І., Проніна М.П.
4. Науково-аналітична записка «Порівняльний аналіз систем оподаткування країн ЄС та
України». Вих. №135-13/40 від 23.01.19 р. – Голові Комітету ВР України з питань європейської
інтеграції М.М.Іоновій. Виконавці – Борзенко О.О., Панфілова Т.О. Редзюк Є.В.. Єрмолаєва
І.В.
5. Аналітична доповідна записка «Соціально-економічна конвергенція України та Європейського Союзу: стан, проблеми й інструменти їх вирішення». Вих. №135-13/41 від 25.01.19 р.
– Комітет ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. 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., Чернишенко О.В.. Івасько І.М.
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6. Науково-аналітична записка «Щодо переваг і ризиків можливого створення ЗВТ між
Україною і Китаєм». Вих. №135-13/50 від 30.01.19 р. – Перш. віце-прем’єр-міністру України –
Міністру економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубіву. 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.
7. Щодо розгляду пропозицій Чесняка В.І. щодо покращення стану економіки України.
Вих. №135-13/51 від 31.01.19 р. – Перш. віце-президенту НАН України акад. НАН України
А.Г.Наумовцю. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., Подолець Р.З.
8. Матеріали та пропозиції «Імператив формування нової якості вищої освіти в Україні». Вих. №135-13/75 від 06.02.19 р. – Комітет ВР України з питань науки і освіти. Виконавці –
чл.-кор. НАН України Гриценко А.А.
9. Аналітичний матеріал «Інтегральні композитні індикатори розвитку економіки України у короткостроковому періоді (лютий 2019 р.)». Вих. №135-13/94 від 07.02.19 р. – Директору
Департаменту економічної старетгії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій. Виконавці – Крючкова І.В., Скрипниченко
М.І., Швець С.М., Кузнєцова Л.І., Білоцерківець О.Г., Проніна М.П.
10. Науково-аналітична записка «Розширення доступу фермерських господарств до гарантованих ринків збуту». Вих. №135-13/110 від 08.02.19 р. – Заст. Міністра аграрної політики та
продовольства України В.В.Шереметі. 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.
11. Науково-аналітична записка «Дефіцит гідної праці як загроза загальнообов’язкового
пенсійного страхування другого рівня». Вих. №135-13/111 від 11.02.19 р. – Перш. заст. голови
Комітету ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
С.М.Капліну. Виконавці – Близнюк В.В.
12. Науково-аналітична доповідна записка «Зауваження та пропозиції до проекту Постанови «Основні засади здійснення державної власності щодо акціонерного товариства «Українська залізниця»». Вих. №135-13/146 від 20.02.19 р. – Перш. віце-прем’єр-міністру, Міністру
економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубіву. Виконавці – Никифорук О.І., Піріашвілі
О.Б., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О., Павленко О.М.
13. Науково-аналітична записка «Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг
у ЄС: уроки для України». Вих. №135-13/148 від 20.02.19 р. – Комітет ВР України з питань дер-
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жавного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Виконавці – Борзенко О.О., Панфілова Т.О., Редзюк Є.В., Єрмолаєва І.В.
14. Пропозиції щодо проекту «Концепції державної політики розвитку та захисту конкуренції в Україні». Вих. №135-13/150 від 22.02.19 р. – Голові Комітету ВР України з питань економічної конкуренції при Торгово-промисловій палаті України С.В.Сапєгіну. Виконавці – Дейнеко Л.В., Шелудько Е.І., Кушніренко О.М., Гахович Н.Г., Ципліцька О.О.
15. Науково-аналітична доповідна записка «Розвиток агропродовольчого комплексу в
умовах кон’юнктурних змін». ». Вих. №135-13/212 від 11.03.19 р. – Департамент стратегії та
економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України. Виконавці –
Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Пасхавер Б.Й., Прокопенко К.О., Удова Л.О., Дідковська Л.І.,
Грецька Н.А., Корсак Л.М.
16. Аналітичний матеріал «Прогноз розвитку цінових процесів у 2019 р.». Вих. №13513/220 від 14.03.19 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного
прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій. Виконавці – Кузнєцова Л.І., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Крючкова І.В., Лебеда Т.Б.,
Радзівілл В.Ю., Малашенко Т.О., Кошманова Н.В., Проніна М.П.
17. Науково-аналітична записка «Інноваційні аспекти діяльності промислових підприємств галузей переробної промисловості України». Вих. №135-13/230 від 19.03.19 р. – Голові
Комітету ВР України з питань промислової політики та підприємництва В.В.Галасюку. Виконавці –Єгоров І.Ю., Бойко О.М,, Черненко С.М., Дульська І.В., Грига В.Ю., Рижкова Ю.О,, Груздова Т.В., Онуфрієвич З.Д.
18. Науково-аналітична записка «Інструментарій оцінки втрат бюджетних надходжень
від податку на додану вартість». Вих. №135-13/231 від 19.03.19 р. – Секретарю Рахункової плати
– керівнику апарату В.В.Ходаковському. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С., Твердохлібова Д.В., Степанова О.В., Фролова Н.Б., Назукова Н.М., Навроцька О.В., Бойченко А.В.
19. Аналітичний матеріал «Інтелектуальна міграція в Україні: історико-економічний аналіз». Вих. №135-13/232 від 19.03.19 р. – Генеральному директору Директорату розвитку ринку
праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України О.Л.Савенку. Виконавці – Небрат
В.В., Дідківська Л.В., Кудласевич О.М., Курбет О.П., Гордіца К.А., Супрун Н.А., Горін Н.О..
Корніяка О.В., Сливка Т.О.
20. Науково-аналітична записка «Система оплати праці працівників НАН України: вдосконалення чи реформування?». Вих. №135-13/233 від 19.03.19 р. – Начальнику Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України Л.С.Литвишко. Виконавці – Близнюк
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В.В., Гук Л.П., Жовнір С.М., Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Юрик Я.І., Біліченко С.П., Монастирська Г.В.
21. Пропозиції до проекту Постанови ВР України щодо рекомендацій парламентських
слухань на тему «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки». Вих. №135-13/234 від 19.03.19 р. – Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань науки
і оствіти, Голові Робочої групи О.В.Співаковському. Виконавці – Бобух І.М., Герасимова О.А.
22. Аналітичні матеріали «Прогноз макроекономічних показників на 2019, 2020, 2021
2022 роки», «Припущення та ризики макроекономічного прогнозу на 2019, 2020, 2021, 2022 роки». Вих. №135-13/246 від 25.03.19 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., Василенко Ю.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.
23. Науково-аналітична доповідна записка «Динаміка соціально-економічних оцінок і
очікувань населення України наприкінці 2018 р.». Вих. №135-13/260-1 від 28.03.19 р. – Міністру
соціальної політики України А.О.Реві; Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення С.М.Капліну; Міністру економічного розвитку і торгівлі С.І.Кубіву. Виконавці – Балакірєва О.М., Бєлінська В.М., Дмитрук Д.А.. Левін
Р.Я., Романовська Л.С., Тітар І.О., Купріянова Н.П.
24. Науково-аналітична доповідна записка «Експертна оцінка реформ та державної політики в 16 сферах:баченні поінформованості та підтримки серед ключових акторів». Вих. №13513/262 від 29.03.19 р. – Міністру інформаційної політики України Ю.В. Стецю. Виконавці – Балакірєва О.М., Бєлінська В.М., Дмитрук Д.А.. Левін Р.Я., Романовська Л.С., Тітар І.О., Купріянова Н.П.
25. Науково-аналітична записка «Проблеми оплати праці в бюджетній сфері й можливості їх вирішення». Вих. №135-13/263 від 29.03.19 р. – Перш. заст. Голови Комітету ВР України з
питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення С.М.Капліну. Виконавці –
Близнюк В.В. Монастирська Г.В., Гук Л.П., Жовнір С.М., Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В.,
Юрик Я.І., Біліченко С.П.
26. Науково-аналітична записка «проблеми оплати праці в бюджетній сфері й можливості
їх вирішення». Вих. №135-13/265 від 29.03.19 р. – Віце-прем’єр-міністру України – Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г.Г.Зубку.
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Виконавці – Снігова О.Ю., Бобух І.М., Кіндзерський Ю.В., Фащевська О.М., Щегель С.М., Романовська Н.І., Герасимова О.А., Лопатенко Д.Б., Москвіна О.Д.
27. Науково-аналітична записка «Податкові аспекти забезпечення стійкості державних
фінансів для досягнення Україною цілей сталого розвитку». Вих. №135-13/279 від 05.04.19 р. –
Міністру фінансів України Маркаровій О.С.; Директору Департаменту економічної старетгії 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.,
Фролова Н.Б., Назукова Н.М., Навроцька О.В., Бойченко А.В.
28. Аналітичні матеріали для підготовки тематичного блоку «Розвиток сільської місцевості» до Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2027 р. Вих. №135-13/280 від
05.04.19 р. – Заст. Міністра аграрної політики та продовольства України В.В.Шереметі. Виконавці –чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В., Попопва 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.
29. Науково-аналітична записка «Соціальний вимір та державне регулювання цифровізації економіки». Вих. №135-13/281 від 08.04.19 р. – Комітет ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Виконавець – Яненкова І.Г.
30. Пропозиції та зауваження до проекту державної стратегії розвитку науки, технологій
та інноваційної діяльності. Вих. №135-13/294 від 11.04.19 р. – Президії НАН України. Виконавець – Єгоров І.Ю.
31. Зауваження та пропозиції до законопроекту «Про сільськогосподарську кооперацію».
Вих. №135-13/296/1 від 12.04.19 р. – Заст. Директора Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України С.Шупику. Виконавці – Молдаван Л.В. Шубравська О.В., Дідковська Л.І., Прокопенко К.О.,
Удова Л.О., Грецька Н.А.. Корсак Л.М. Косинська З.В.
32. Експертна оцінка обсягів споживання підакцизної продукції в Україні за 2017-2020 р.
- Вих. №135-13/299 від 15.04.19 р. – Заст. Міністра фінансів України С.О.Верланову. Виконавці
– Осташко Т.О. Олефір В.К.
33. Науково-аналітична записка «Проблеми мобінгу у трудових відносинах». Вих. №13513/303 від 17.04.19 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.,
Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Юрик Я.І., Гук Л.П., Монастирська Г.В., Біліченко С.П.
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34. Доповідна записка «Індикатори соціальних макродисбалансів з боку бідності населення в «Табло індикаторів» МІР (Macroeconomic Imbalance Procedure) для України». Вих.
№135-13/350 від 08.05.19 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., Лебеда Т.Б., чл.-кор. НАН України Скрипниченко
М.І., Крючкова І.В., Кузнєцова Л.І., Швець С.М., Радзівілл В.Ю., Білоцерківець О.Г., Малашенко Т.О., Кошманова Н.В., Проніна М.П.
35. Інформація щодо ефективності дії заборони на ввезення російських товарів до України. Вих. №135-13/351 від 08.05.19 р. – Заст. Директора Департаменту промислової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України О.В.Задорожному. Виконавці – Осташко
Т.О. Олефір В.К., Биконя О.С., Ткаченко Д.О., Дейнеко Л.В.. Шелудько Е.І.
36. Науково-аналітична записка «Неформальна зайнятість та трудова еміграція як ризики
інституційної спроможності пенсійного фонду України». Вих. №135-13/352 від 10.05.19 р. –
Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення С.М.Капліну. Виконавець – Перегудова Т.В.
37. Експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо стимулювання інноваційної діяльності бюджетних установ». Вих. №13513/361 від 14.05.19 р. – Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань науки і освіти
О.В.Співаковському. Виконавці –Луніна І.О.. Єгоров І.Ю, Білоусова О.С., Бойченко А.В.
38. Науково-аналітична записка «Інструментарій оцінки фінансової стійкості місцевих
бюджетів». Вих. №135-13/364 від 15.05.19 р. – Голові Корсунь-Шевченківської державної районної адміністрації В.Т.Клименку. Виконавці – Луніна І.О., Бондарук Т.Г., Бойченко А.В.
39. Науково-аналітична доповідна записка «Некомерційні об’єднання малих господарств
для ведення спільної виробничої діяльності: економічні та соціальні аспекти». Вих. №13513/368 від 17.05.19 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., Дідковська Л.І., Удова Л.О., Корсак Л.М., Косинська З.В.
40. Узагальнений варіант висновку до проекту Закону України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо стимулювання інноваційної діяльності бюджетних установ».
Вих. №135-13/370 від 17.05.19 р. – Голові Секретаріату Комітету ВР України з питань науки і
освіти О.М.Левчуку. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С., Бойченко А.В., Єгоров І.Ю.
41. Науково-аналітична записка «Сільський туризм в умовах децентралізації: розвиток на
засадах інклюзивності». Вих. №135-13/376 від 20.05.19 р. – Голові Спілки сільського зеленого
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туризму України В.П.Васильєву. 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., Маліченко О.І., Федорова К.О., Косинська З.В.
42. Науково-аналітичний матеріал «Актуальні питання покращення корпоративного
управління в Україні за стандартами ЄС». Вих. №135-13/387 від 23.05.19 р. – Голові Комітету
ВР України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування С.В.Власенку. Виконавці – Борзенко О.О., Панфілова Т.О., Редзюк Є.В., Єрмолаєва І.В.
43. Науково-аналітична доповідна записка «Перспективні інструменти надання ЄС фінансової допомоги Україні та пріоритетні сфери її використання». Вих. №135-13/388 від
24.05.19 р. – Голові Комітету ВР України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування С.В.Власенку. Виконавці – Борзенко О.О., Панфілова Т.О., Редзюк Є.В., Єрмолаєва
І.В.
44. Науково-аналітична доповідна записка «Система індикаторів розвитку інформаційнокомунікаційних технологій в транспортному секторі». Вих. №135-13/390 від 24.05.19 р. – Голові Комітету ВР України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
С.В.Власенку. Виконавці – Никифорук О.І., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О.
45. Науково-аналітичний матеріал «Організаційно-інституційні механізми покращення
бюджетного забезпечення цифровізації в рамках е-урядування в Україні». Вих. №135-13/402 від
30.05.19 р. – Голові Комітету ВР України з питань інформатизації та зв’яку О.І.Данченко. Виконавці – Єгоров І.Ю., Дульська І.В., Черненко С.М., Грига В.Ю., Рижкова Ю.О., Груздова Т.В.,
Онуфрієвич З.Д.
46. Пропозиції до проекту документу «Майбутнє безпекове середовище 2030. Аналіз
стратегічного передбачення». Вих. №135-13/403 від 30.05.19 р. – Заст. Міністра оборони України А.Г.Петренко. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., Кораблін С.О., чл.-кор. НАН
України Скрипниченко М.І., Шумська С.С., Проніна М.П., Борзенко О.О., Подолець Р.З.
47. Наукова доповідь – «Реалізація потенціалу співпраці України з Китаєм: промислова і
торговельна політика». Вих. №135-13/404 від 30.05.19 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.
48. Аналітична записка «Про надмірну дебіторську заборгованість у фінансовій системі
України та можливі підходи щодо її нівелювання». Вих. №135-13/409 від 03.06.19 р. – Перш. Віце-прем’єр-міністру України – Міністру економічного розвитку і торгівлі Кубіву С.І.; Міністру
фінансів України Маркаровій О.С.; Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань фінансо-

86
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

вої політики і банківської діяльності Довбенку М.В. Виконавці – Зимовець В.В., чл.-кор. НАН
України Даниленко А.І., Гаркавенко В.І., Єршова Г.В., Бабенко О.В., Пахомова Н.Ф., Керімов
П.О.
49. Аналітична записка «Рекомендації щодо заходів промислової та торговельної політики для забезпечення розвитку промисловості на інноваційних засадах». Вих. №135-13/411 від
03.06.19 р. – Голові Комітету ВР України з питань промислової політики та підприємництва
В.В.Галасюку. Виконавці – Дейнеко Л.В., Шовкун І.А., Шелудько Е.І., Кушніренко О.М., Гахович Н.Г., Завгородня М.Ю., Ципліцька О,О., Зарудна О.С., Осташко Т.О., Венгер В.В., Олефір
В.К., Білик Л.І., Єгоров І.Ю., Одотюк І.В., Бойко О.М.
50. Науково-аналітична записка «Сільський туризм як чинник інклюзивного розвитку місцевих громад». Вих. №135-13/418 від 06.06.19 р. – Заст. Міністра аграрної політики та продовольства України В.В.Шереметі. Виконавці – чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа
І.В., Попова О.Л., Киризюк С.В., Яровий В.Д., Михайленко О.В., Бетлій М.Г., Фраєр О.В., Федорова К.О.. Косинська З.В.
51. Пропозиції до матеріалу акад. В.В.Моргунова «Продовольча безпека планети. Політичний і економічний зиск України від її вирішення». Вих. №135-13/421 від 07.06.19 р. – Віцепрезиденту НАН України акад. НАНЕ України В.Г.Кошечку. Виконавці – Прокопа І.В., чл.-кор.
НАН України Бородіна О.М., Попова О.Л., Яровий В.Д., Риковська О.В., Киризюк С.В., Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Прокопенко К.О., Удова Л.О.. Корсак Л.М.
52. Службова записка «Про розвиток агротуристичної діяльності фермерських господарств в країнах ЄС». Вих. №135-13/431 від 12.06.19 р. – Заст. Міністра аграрної політики та
продовольства України В.В.Шереметі. Виконавці – Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Прокопенко К.О., Удова Л.О., Дідковська Л.І., Корсак Л.М.
53. Аналітичний матеріал «Структурні перетворення в Україні у контексті розвитку світового господарства: історичний вимір». Вих. №135-13/435 від 18.06.19 р. – Директору Департаменту промислової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
О.О.Черних. Виконавці – Небрат В.В., Гордіца К.А., Сливка Т.О., Горін Н.О., Супрун Н.А., Кудласевич О.М., Дідківська Л.В., Корніяка О.В., Курбет О.П.
54. Науково-аналітична записка «Гендерні особливості енергетичного сектору України».
Вих. №135-13/437 від 18.06.19 р. – Заст. Міністра соціальної політики України Н.В.Федорович.
Виконавці – Близнюк В.В., Гук Л.П., Юрик Я.І.
55. Науково-аналітичні записка «Нормативно-правове та методичне забезпечення оцінки
наслідків впровадження регуляторних актів: проблеми, недоліки, напрямки удосконалення».
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Вих. №135-13/438 від 18.06.19 р. – Голові Державної регуляторної служби України К.М.Ляпіній.
Виконавці – Ляшенко О.Ф., Никифорук О.І., Чукаєва І.К., Кудрицька Н.В., Плюта І.Ю., Овчиннікова В.П.
56. Науково-аналітична записка «Національна торговельна політика к інструмент досягнення адаптованих цілей сталого розвитку України». Вих. №135-13/443 від 20.06.19 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій. 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.
57. Аналітичні записка «Оцінка готовності до впровадження СМАРТ-спеціалізації промислових підприємств м. Києва». Вих. №135-13/451 від 24.06.19 р. – Директору Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) В.В.Фіоктісову. Виконавці – Дейнеко Л.В., Кушніренко
О.М., Гахович Н.Г., Ципліцька О.О.. Завгородня М.Ю., Шелудько Е.І., Зарудна О.С.
58. Наукова доповідь «Аграрний сектор і політика аграрних перетворень». Вих. №13513/450 від 24.06.19 р. – ВЕ НАН України академіку-секретарю Е.М.Лібановій. 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., Фраєр О.В., Бетлій М.Г., Маліченко О.І., Федорова К.О.. Косинська З.В., Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Удова Л.О., Прокопенко К.О., Дідковська Л.І., Грецька Н.А., Корсак Л.М.
59. Аналітичний матеріал «Інтегральні композитні індикатори розвитку економіки України у короткостроковому періоді (червень 2019 р.)». Вих. №135-13/454 від 25.06.19 р. – Директору Департаменту економічної страегії та макроекономічного прогнозування Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій. Виконавці – Крючкова І.В., Швець
С.М., Кузнєцова Л.І., Білоцерківець О.Г.. Проніна М.П.
60. Науково-аналітична записка «Методичні аспекти оцінки екстерналій сталих енергетичних трансформацій». Вих. №135-13/455 від 25.06.19 р. – Голові Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України С.Д.Савчуку. Виконавці – Подолець Р.З.. Дячук
О.А., Трипольська Г.С., Письменна У.Є., Серебрянська Д.М., Юхимець Р.С., Саприкіна Т.А..
Козюбра В.І.
61. Наукова доповідь «Розвиток фінансів підприємств корпоративного сектора економіки
України». Вих. №135-13/456 від 26.06.19 р. – Перш. Віце-прем’єр-міністру України – Міністру
економічного розвитку і торгівлі Кубіву С.І.; Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань

88
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

фінансової політики і банківської діяльності Довбенку М.В.; Заст. Голови Національного комітету з промислового розвитку України А.М.Гіршфельду; Голові Державної служби фінансового
моніторингу України І.Б.Черкаському. Виконавці – Зимовець В.В., чл.-кор. НАН України Даниленко А.І., Гаркавенко В.І., Єршова Г.В., Терещенко О.О., Іванов Ю.Б., Кошик О.А., Корнилюк А.В., Брус С.І., Михайленко О.В., Пахомова Н.Ф.
62. Науково-аналітична доповідь «Дослідження стану регіонального ринку праці в контексті потреб модернізації професійно-технічної освіти Запорізької області». Вих. №135-13/58/1
від 27.06.19 р. – Департамент освіти і науки Запорізької ОДА; Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України. Виконавці – Близнюк В.В., Гук Л.П., Лавриненко Л.М., Юрик Я.І., Хаустов В.К.
63. Науково-аналітична записка «Стан лісопереробного комплексу України та перспективні напрями його розбудови в контексті європейської Стратегії розвитку лісів та пов’язаних з
ними галузей». Вих. №135-13/459 від 27.06.19 р. – Голові Комітету ВР України з питань промислової політики та підприємництва В.В.Галасюку; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Виконавці – Кіндзерський Ю.В., Бобух І.М., Фащевська О.М., Снігова О.Ю., Щегель С.М., Романовська Н.І., Герасимова О.А., Лопатенко Д.Б., Москвіна О.Д.
64. Науково-аналітична доповідна записка «Закордонний досвід державної політики формування суб’єктності людського капіталу в спосіб навчання впродовж життя». Вих. №13513/460 від 27.06.19 р. – Комітет ВР України з питань науки і освіти; Міністерство освіти і науки
України; Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України . Виконавці – Балакірєва О.М., Бєлінська В.М., Дмитрук Д.А., Купріянова Н.П., Левін Р.Я., Романовська Л.С., Тітар І.О.
65. Науково-аналітична доповідна записка «Відмінності між учасниками та не учасниками процесу навчання впродовж життя серед населення України». Вих. №135-13/462 від 27.06.19
р. – Міністерство соціальної політики України; Комітет ВР України з питань науки і освіти;
Міністерство освіти і науки України; Департамент економічної стратегії та макроекономічного
прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України . Виконавці – Балакірєва
О.М., Бєлінська В.М., Дмитрук Д.А., Купріянова Н.П., Левін Р.Я., Романовська Л.С., Тітар І.О.
66. Науково-аналітична доповідна записка «Оцінка рівня поінформаності населення
України щодо обмінного курсу американського долара та рівня середніх заробітних плат». Вих.
№135-13/472 від 04.07.19 р. – Комітет ВР України з питань економічної політики; Секретаріат
Кабінету Міністрів України; Міністерство інформаційної політики України; Міністерство соці-
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альної політики України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Офіс Президента України; Національний банк України. Виконавці – Балакірєва О.М., Бєлінська В.М.,
Дмитрук Д.А., Купріянова Н.П., Левін Р.Я., Романовська Л.С. Тітар І.О.
67. Науково-аналітична записка «Пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності наукових парків»». Вих. №13513/474 від 05.07.19 р. – Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань науки і освіти
О.В.Співаковському . Виконавці – Єгоров І.Ю., Бойко О.М., Черненко С.М., Дульська І.В.,
Рижкова Ю.О., Груздова Т.В., Онуфрієвич З.Д.
68. Науково-аналітична записка «Пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності наукових парків»». Вих. №13513/475 від 05.07.19 р. – ВЕ НАН України. Виконавці – Єгоров І.Ю., Бойко О.М., Черненко
С.М., Дульська І.В., Рижкова Ю.О., Груздова Т.В., Онуфрієвич З.Д.
69. Науково-аналітична записка «Сучасні законодавчі виклики запровадження вільного
ринку купівлі-продажу сільськогосподарських земель» .Вих. №135-13/486 від 10.07.19 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.
70. Науково-аналітична записка «Стан лісопереробного комплексу України та перспективні напрями його розбудови в контексті європейської стратегії розвитку лісів та пов’язаних з
ними галузей». Вих. №135-13/490 від 11.07.19 р. – Офіс Президента України. Виконавці – Кіндзерський Ю.В., Бобух І.М., Фащевська О.М., Снігова О.Ю., Щегель С.М., Романовська Н.І.,
Герасимова О.А., Лопатенко Д.Б., Москвіна О.Д.
71. Інформаційно-аналітична записка «Створення інтерактивної карти промислових
об’єктів як дієвого інструменту стимулювання промислового розвитку України». Вих. №13513/491 від 12.07.19 р. – Перш. віце-президенту Торгово-промислової палати України
М.І.Непрану. Виконавці – Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М., Гахович Н.Г., Ципліцька О.О., Зарудна О.С.
72. Експертна оцінка обсягів споживання підакцизної продукції в Україні за 2017-2020
рр. Вих. №135-13/498 від 16.07.19 р. – В.о. державного секретаря Міністерства фінансів України
О.В.Богачовій. Виконавець – Олефір В.К.
73. Аналітичні матеріали «Європейський досвід впровадження концепції СМАРТспеціалізації для забезпечення регіонального економічного зростання». Вих. №135-13/517 від
29.07.19 р. – Директору Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної дер-
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жаної адміністрації Я.В.Вишні. Виконавці – Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М., Гахович Н.Г., Ципліцька О.О.. Завгородня М.Ю., Шелудько Е.І., Зарудна О.С.
74. Інформаційно-аналітична записка «Щодо розробки та впровадження технологічної
платформи цифрової енергетики в Україні». Вих. №135-13/521 від 30.07.19 р. – Перш. віцепрем’єр-міністру України – Міністру економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубіву. Виконавці – Лір В.Е., Тімченко О.М., Небрат В.В., Биконя О.С., Дубас Ю.В., Ханіньова Т.І.
75. Пропозиції до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 2019-2021 рр. Вих. №135-13/548 від 15.08.19 р. – Науково-організаційний відділ Президії НАН України; Міністерство освіти і науки України. Виконавці – Єгоров І.Ю., Хаустов В.К.,
Бойко О.М., Грига В.Ю., Груздова Т.В.
76. Науково-аналітична записка (коментар) до проекту посадових окладів працівників
наукових установ НАН України. Вих. №135-13/549 від 15.08.19 р. – Начальнику Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України Л.С.Литвишко. Виконавці – Близнюк
В.В., Монастирська Г.В., Гук Л.П., Жовнір С.М., Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Юрик Я.І.,
Біліченко С.П.
77. Аналітичний матеріал «Структурні індикатори виявлення загрозливих тенденцій в інвестиційній сфері в системі МІР України». Вих. №135-13/550 від 15.08.19 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України Н.І.Горшковій. Виконавці – Кузнєцова Л.І., чл.-кор. НАН України
Скрипниченко М.І., Лебеда Т.Б., Білоцерківець О.Г., Радзівілл В.Ю., Малашенко Т.О., Кошманова Н.В., Проніна М.П.
78. Науково-аналітична записка «Сільське господарство – специфічна галузь, що вимагає
спеціального підходу до державного регулювання її розвитку». Вих. №135-13/556/1 від 19.08.19
р. – Заст. Міністра аграрної політики та продовольства України В.В.Шереметі. 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.
79. Науково-аналітична записка «Стратегічні напрями державної підтримки розвитку регіонів України». Вих. №135-13/563 від 23.08.19 р. – Управління економічної старетгії Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С., Твердохлібова Д.В., Степанова О.В., Фролова Н.Б., Назукова Н.М., Навроцька О.В., Бойченко А.В.
80. Науково-аналітична записка щодо підготовки щорічної доповіді про становище молоді в Україні. Вих. №135-13/565 від 27.08.19 р. – Заст. Міністра молоді та спорту України
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О.Й.Яремі. Виконавці – Близнюк В.В., Перегудова Т.В., Лавриненко Л.М., Юрик Я.І., Монастирська Г.В., Біліченко С.П.
81. Інформаційно-аналітичні матеріали для підготовки щорічної доповіді про становище
молоді в Україні (за підсумками 2018 р.) Вих. №135-13/574 від 30.08.19 р. – Міністерство культури, молоді та спорту України. Виконавці – Балакірєва О.М., Левін Р.Я., Тітар І.О.
82. Аналітичний матеріал «Зарубіжний досвід успішних економічних ініціатив в умовах
політичних змін». Вих. №135-13/581 від 02.09.19 р. – Керівнику Офісу Президента А.Й.Богдану.
Виконавці – Небрат В.В., Супрун Н.А., Кудласевич О.М., Горін Н.О., Гордіца К.А., Дідківська
Л.В., Курбет О.П., Сливка Т.О., Бєляєва В.М.
83. Науково-аналітична записка (коментар) до проекту посадових окладів працівників
наукових установ НАН України. Вих. №135-13/582 від 02.09.19 р. – Гол. ученому секретарю
НАН України акад. НАН України В.Л.Богданову. Виконавці – Близнюк В.В., Монастирська
Г.В., Гук Л.П., Жовнір С.М., Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Юрик Я.І., Біліченко С.П.
84. Щодо проекту Методичних рекомендацій. Вих. №135-13/595 від 09.09.19 р. – Голові
Антимонопольного комітету України Ю.О.Терентьєву. Виконавець – Венгер В.В.
85. Науково-аналітична доповідна записка «Державна кредитна підтримка сільськогосподарських виробників у США: досвід для України». Вих. №135-13/599 від 10.09.19 р. – Міністерство аграрної політики та продовольства України. Виконавці – Шубравська О.В. Молдаван
Л.В., Прокопенко К.О., Удова Л.О., Дідковська Л.І., Грецька Н.А., Корсак Л.М.
86. Науково-аналітична доповідна записка «Зниження параметрів невизначеності інформації при прогнозуванні рецесій». Вих. №135-13/610 від 12.09.19 р. – Голові Ради Нацбанку
України Б.М.Данилишину Виконавець – Бандура О.В.
87. Науково-аналітична доповідна записка «Оцінка чинників та проявів глобальних дисбалансів у міжнародній торгівлі: вплив торговельної війни Китаю та США на Україну». Вих.
№135-13/614/1 від 13.09.19 р. – Начальнику Управління економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України В.А.Хоманцю. Виконавці – Борзенко О.О., Панфілова Т.О.,
Редзюк Є.В.
88. Науково-аналітична записка «Розвиток промисловості в умовах децентралізації як
основа для смарт-спеціалізації регіонів». Вих. №135-13/630 від 18.09.19 р. – Директору Департаменту промислової політики Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України О.О.Черниху. Виконавці – Єгоров І.Ю., Шовкун І.А., Бойко О.М., Грига В.Ю.,
Рижкова Ю.О., Груздова Т.В., Онуфрієвич З.Д.
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89. Доповідна записка «Інституційні ризики у сфері публічних закупівель в Україні».
Вих. №135-13/634 від 19.09.19 р. – Перш. заст. Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України П.А.Кухті. 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.
90. Висновок та пропозиції до законопроекту «Про податковий суверенітет України та
офшорні компанії». Вих. №135-13/638 від 25.09.19 р. – Комітет ВР України з питань освіти, науки та інновацій; Президія НАНУ. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С., Бойченко А.В.
91. Інформаційно-аналітична записка «Державна політика у сфері нарощування видобутку природного газу в Україні». Вих. №135-13/639 від 25.09.19 р. – Міністру енергетики та захисту довкілля України О.А.Оржелю. Виконавці – Подолець Р.З., Дячук О.А., Трипольська Г.С.,
Письменна У.Є., Юхимець Р.С., Саприкіна Т.А., Козюбра В.І.
92. Інформаційно-аналітичні матеріали та рекомендації для підготовки слухань «Соціальний захист людей похилого віку». Вих. №135-13/640 від 25.09.19 р. – Голові Комітету ВР
України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Г.М.Третьяковій. Виконавці –
Близнюк В.В., Жовнір С.М., Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Юрик Я.І., Гук Л.П.. Монастирська Г.В., Біліченко С.П.
93. Науково-аналітична доповідна записка «Зауваження та пропозиції до проекту закону
України «Про залізничний транспорт України». Вих. №135-13/644 від 26.09.19 р. – Голові Комітету ВР України з питань транспорту та інфраструктури Ю.Г.Кісєлю. Виконавці – Никифорук
О.І., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О., Павленко О.М.
94. Науково-аналітична доповідна записка «Громадська думка про земельну політику і
земельну реформу в Україні». Вих. №135-13/645/1 від 26.09.19 р. – Голові Комітету ВР України
з питань економічної політики А.В.Іванчуку; Міністру економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України Т.С.Милованову. Виконавці – Балакірєва О.М., Білоус Є.В., Бєлінська В.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Романовська Л.С. Тітар І.О.
95. Аналітична записка «Банківський кредит в інноваційній моделі розвитку України:
динаміка на фоні світових трендів, ризики і перспективи». Вих. №135-13/649 від 30.09.19 р. –
Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України Н.І.Горшковій. Виконавці – Шумська С.С.
96. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внутрішній водний транспорт». Вих. №135-13/650 від 30.09.19 р. – Комітет ВР України з питань транспорту та інфра-
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структури. Виконавці – Никифорук О.І., Кудрицька Н.В., Ляшенко О.Ф., Чукаєва І.К.. Плюта
І.Ю., Овчиннікова В.П.
97. Аналітичний матеріал «Інтегральні композитні індикатори розвитку економіки України у короткостроковому періоді (вересень 2019 р.)». Вих. №135-13/651 від 30.09.19 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства
економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України Н.І.Горшковій. Виконавці –
Крючкова І.В., Швець С.М., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Лебеда Т.Б., Радзівілл
В.Ю.
98. Аналітичні матеріали «Прогноз макроекономічних показників на 2019, 2020 рр.»,
«Припущення та ризики макроекономічного прогнозу на 2019, 2020 рр.». Вих. №135-13/661 від
02.10.19 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України
Н.І.Горшковій. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., 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., Агафонова М.В.
99. Науково-аналітична доповідна записка «Агроновації у контексті забезпечення ефективного галузевого зростання». Вих. №135-13/663 від 03.10.19 р. – Міністерство аграрної політики та продовольства України. Виконавці – Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Прокопенко
К.О., Удова Л.О., Дідковська Л.І., Грецька Н.А., Корсак Л.М.
100.

Аналітична записка за результатами мозкового штурму і опитування експертів

групи №2 щодо визначення ключових сфер СМАРТ-спеціалізації в Київській області. Вих.
№135-13/666 від 03.10.19 р. – Директору Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації Я.В.Вишні. Виконавці – Дейнеко Л.В., Кушніренко
О.М., Гахович Н.Г., Ципліцька О.О.
101.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо обсягу земель сільськогосподарського призначення».
Вих. №135-13/688 від 15.10.19 р. – Президенту України В.О.Зеленському; Прем’єр-міністру
України О.В.Гончаруку; Голові ВР України Д.О.Разумкову; комітетам і фракціям ВР України.
Виконавці – чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В, Молдаван Л.В.
102.

Науково-аналітична записка щодо формування переліку професій загальнодержа-

вного значення. Вих. №135-13/689 від 16.10.19 р. – Заст. Міністра освіти і науки України
П.М.Коржевському. Виконавці – Близнюк В.В., Гук Л.П., Перегудова Т.В.
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103.

Аналітична записка «Нормалізація» монетарної політики провідних центральних

банків світу: виклики та ризики для України (досвід ФРС США)». Вих. №135-13/691 від
16.10.19 р. – Голові Ради Нацбанку України, акад. НАН України Б.М.Данилишину. Виконавці –
чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., Вишневський В.П., Чекіна В.Д., Борзенко О.О., Шумська
С.С., Гаркавенко В.І., Проніна М.П.
104.

Щодо виступу на парламентських слуханнях на тему «Пріоритети екологічної по-

літики Верховної Ради України на наступні п’ять років». Вих. №135-13/693 від 18.10.19 р. –
Перш. віце-президенту НАН України акад. НАН України А.Г.Наумовцю. Виконавець –Дячук
О.А.
105.

Зауваження і пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо обсягу земель сільськогосподарського призначення». Вих.
№135-13/694 від 18.10.19 р. – Начальнику ДЗНД Служби безпеки України полковнику
С.А.Андрущенку. Виконавці – чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В, Молдаван
Л.В.
106.

Виступ «Зелена» низьковуглецева/вуглецевонейтральна економіка України адап-

тована до зміни клімату» до парламентських слухань «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п’ять років». . Вих. №135-13/693 від 18.10.19 р. – Перш. ВіцеПрезиденту НАН України, акад. НАН України А.Г.Наумовцю. Виконавець – Дячук О.А.
107.

Інформаційно-аналітичні матеріали до підготовки слухать у Комітеті на тему «Со-

ціальна політика України на 2020-204 рр.» Вих. №135-13/696/1 від 21.10.19 р. – Голові Комітету
ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Г.М.Третьяковій. Виконавці
– Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Білоус Є., Романовська Л.С., Білінська В.М., Близнюк В.В., Перегудова Т.В., Жовнір С.М., Юрик Я.І., Гук Л.П., Лавриненко Л.М., Біліченко С.П.,
Монастирська Г.В., чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В., Риковська О.В.
108. Пропозиції до плану заходів на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 рр.». Вих. №135-13/698
від 21.10.19 р. – Зав. Сектору розвитку громадянського суспільства Міністерства розвитку громад та територій України С.О.Шульзі. Виконавці – Денйнеко Л.В., Ципліцька О.О., Кушніренко
О.М., Гахович Н.Г., Шелудько Е.І., Зарудна О.С.
109. Інформаційно-аналітична доповідь «Напрями лібералізації та осучаснення трудового законодавства України». Вих. №135-13/705 від 22.10.19 р. – Голові Комітету ВР України з
питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Г.М.Третьяковій. Виконавці – Близнюк
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В.В., Юрик Я.І., Жовнір С.М., Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Гук Л.П., Монастирська Г.В.,
Біліченко С.П.
110. Пропозиції щодо проблем державного значення, що відповідають Цілям сталого розвитку, у вирішенні яких можуть взяти участь фахівці Інституту. Вих. №135-13/706 від 23.10.19
р. – Перш. Віце-Президенту НАН України, акад. НАН України А.Г.Наумовцю. Виконавці – Бобух І.М., Щегель С.М., Фащевська О.М., чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В.,
Попопва О.Л., Киризюк С.В., Риковська О.В., Яровий В.Д., Шубравська О.В., Молдаван Л.В.,
чл.-кор. Єгоров І.Ю., Денйнеко Л.В., Гахович Н.Г., Кушніренко О.М., Ципліцька О.О., Шелудько Е.І., Венгер Л.А., Зарудна О.С., Близнюк В.В., Жовнір С.М., Лавриненко Л.М., Чукаєва І.К.,
Ляшенко О.Ф., Кудрицька Н.В., Піріашвілі Р.Б., Балакірєва О.М., Юхимець Р.С.
111. Виступ «Зелена» низьковуглецева/вуглецевонейтральна економіка України адаптована до зміни клімату» до парламентських слухань «Пріоритети екологічної політики Верховної
Ради України на наступні п’ять років». . Вих. №135-13/707 від 24.10.19 р. – Голові Комітету ВР
України з питань екологічної політики та природокористування О.В.Бондаренку. Виконавець –
Дячук О.А.
112. Науково-аналітична записка «Обгрунтування критеріїв відбору регуляторних актів
для застосування спрощеної моделі АРВ». Вих. №135-13/708 від 24.10.19 р. – Т.в.о.Голови Державної регуляторної служби України О.М.Мірошніченку. Виконавці – Ляшенко О.Ф., Никифорук О.І., Чукаєва І.К., Кудрицька Н.В., Плюта І.Ю., Овчиннікова В.П.
113. Аналітичні матеріали та наукові доповіді з питань аграрного і сільського розвитку,
формування політики сільського розвитку на базі громад та європейського досвіду впровадження програм підтримки сільського розвитку. Вих. №135-13/719 від 28.10.19 р. – Заст. Міністра
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України І.Д.Мєтєлєвій; Вих. №13513/750 від 18.11.19 р. (періодичні видання). 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.
114. Науково-аналітична записка «Інструментарій оцінки стану бюджетної децентралізації на рівні об’єднаних територіальних громад». Вих. №135-13/722 від 31.10.19 р. – Начальнику Управління фінансів Брусилівського р-ну Житомирської обл. І.Л.Овсієнко Виконавці – Луніна І.О., Бондарук Т.Г., Бойченко А.В.
115. Науково-аналітична записка «Оцінка та розвиток фермерського потенціалу селянських господарств». Вих. №135-13/723 від 31.10.19 р. – Заст. Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України І.Д.Мєтєлєвій. Виконавці – чл.-кор. НАН України Бо-
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родіна 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.
116.

Пропозиції до Рекомендацій круглого столу «Щодо застосування основних крите-

ріїв оцінки науково-педагогічної та наукової діяльності здобувачів вчених звань». Вих. №13513/728 від 05.11.19 р. – Голові Комітету ВР України з питань освіти, науки та інновацій
С.В.Бабаку. 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., Корнівська В.О., Прозоров Ю.В., Тімченко О.М., Яненкова І.Г., Чернишенко О.В.
117.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до По-

даткового кодексу України щодо неприбуткового статусу закладів вищої освіти та наукових
установ». Вих. №135-13/729 від 07.11.19 р. – Президія НАН України. Виконавці – Луніна І.О.,
Білоусова О.С.. Кваша Т.К., Бойченко А.В.
118.

Науково-аналітична записка «Наукові засади аналізу нестабільності соціально-

економічного розвитку». Вих. №135-13/730 від 07.11.19 р. – Голові Комітету ВР України з питань соціально- політики та захисту прав ветеранів Г.М.Третьяковій; Голові Комітету ВР України з питань економічного розвитку Д.А.Наталусі; Президентові Спілки економістів України
В.В.Оскольському. Виконавці – чл.-кор. НАН України Гриценко А.А., Яременко О.Л., Яненкова І.Г., Шелудько Н.М., Бублик Є.О., Бандура О.В., Подлєсна В.Г., Борзенко О.О.
119.

Пропозиції до проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період до

2027 р.: «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину». Вих. №135-13/732 від 11.11.19 р. – Міністерство розвитку громад та територій України. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С., Назукова Н.М., Бойченко А.В., Никифорук О.І., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О.
120.

Науково-аналітична записка «Активізація трудового залучення для посилення фі-

нансової спроможності соціальних фондів». Вих. №135-13/736 від 14.11.19 р. – Голові Комітету
ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Г.М.Третьяковій. Виконавці
– Близнюк В.В., Перегудова Т.В., Гук Л.П., Юрик Я.І., Лавриненко Л.М., Біліченко С.П.
121.

Науково-аналітична записка «Напрями збалансування підготовки кадрів у системі

професійно-технічної освіти із потребами регіональної економіки». Вих. №135-13/737 від
14.11.19 р. – Генеральному директору Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України І.В.Шумік. Виконавці – Близнюк В.В., Перегудова Т., Гук Л.П., Юрик Я.І.
122.

Науково-аналітична записка «Державне регулювання енергетичних ринків в умо-

вах сучасних викликів для систем енергозабезпечення». Вих. №135-13/739 від 14.11.19 р. –
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Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
О.Ю.Кучеренку. Виконавці – Лір В.Е., Биконя О.С., Ханіньова Т.І.
123.

Науково-аналітична записка «Використання закордонного досвіду для удоскона-

лення державного регулювання інноваційної діяльності на промислових підприємствах Київської області». Вих. №135-13/742 від 15.11.19 р. – Директору Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації Я.В.Вишні. Виконавці – чл.-кор. НАН
України Єгоров І.Ю., Бойко О.М., Шовкун І.А., Черненко С.М., Дульська І.В., Груздова Т.В.,
Онуфрієвич З.Д.
124.

Інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції до проекту щорічного Послання

Президента України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України». Вих. №135-13/763 від
20.11.19 р. – Директору Національного Інституту стратегічних досліджень О.В.Литвиненко.
Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., чл.-кор. НАН
України Скрипниченко М.І., Проніна М.П., чл.-кор. НАН України Гриценко А.А., Одотюк І.В.,
Бойко О.М., Никифорук О.І., чл.-кор. НАН України Бородіна О.М.
125.

Науково-аналітична записка «Прожитковий мінімум: перезавантаження». Вих.

№135-13/764 від 20.11.19 р. – Голові Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Г.М.Третьяковій. Виконавці – Близнюк В.В. Монастирська Г.В., Гук Л.П..
Жовнір С.М., Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Юрик Я.І., Біліченко С.П.
126.

Науково-аналітична записка «Про законодавче врегулювання питань, пов’язаних з

використанням криптографічних цифрових фінансових активів в Україні». Вих. №135-13/768
від 21.11.19 р. – Голові Комітету ВР України з питань цифрової трансформації М.В.Крячку; Міністру цифрової трансформації України М.А.Федорову. Виконавці – Тимченко О.М.
127.

Щодо питань, порушених у листі Міністерства оборони України від 10.10.19 р.

№220/5101 відносно прогнозних показників видатків державного бюджету на період до 2030 р.,
необхідних для виконання завдань оборонного огляду. Вих. №135-13/780 від 02.12.19 р. – Міністру оборони України А.П.Загороднюку; Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України Т.С.Милованову; Міністру фінансів України О.С.Маркаровій; Вих. №13513/781 від 02.12.19 р. – академіку –секретарю ВЕ НАН України акад. НАН України
Е.М.Лібановій. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., Кораблін С.О., Крючкова І.В., чл.кор. НАН України Скрипниченко М.І., Проніна М.П.
128.

Пропозиції стосовно нової державної програми щодо вирішення житлової про-

блеми та забезпечення раціонального харчування населення. Вих. №135-13/786 від 03.12.19 р. –
Голові Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
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Г.М.Третьяковій. 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., Чернишенко О.В., Самосват В.О.
129.

Доповідна записка «Встановлення ставок акцизного податку на тютюнові вироби

в іноземній валюті». Вих. №135-13/787 від 04.12.19 р. – Голові Комітету ВР України з питань
фінансів, податкової та митної політики Д.О.Гетманцеву. 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..
130.

Науково-аналітична записка «Загрози суверенітету України від запровадження ві-

льної торгівлі землею сільськогосподарського призначення». Вих. №135-13/790 від 05.12.19 р. –
Голові Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Д.О.Гетманцеву.
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., чл.-кор. НАН України
Сіденко В.Р.
131.

Аналітичний матеріал «Динаміка розвитку цінових процесів в Україні у 2019-2020

рр.». Вих. №135-13/797 від 09.12.19 р. – Директору Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 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., Лебеда Т.О., Швець С.М., Радзівілл В.Ю., Білоцерківець О.Г., Малашенко Т.О, Кошманова Н.В.,
Агафонова М.В., Карпова І.В.
132.

Науково-аналітичні матеріали «Вплив грошово-кредитної політики на соціально-

економічний розвиток України: вузлові проблеми». Вих. №135-13/798 від 09.12.19 р. – Голові
Ради Нацбанку України, акад. НАН України Б.М.Данилишину. Виконавці – чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., Зимовець В.В., Гаркавенко В.І., Єршова Г.В., Михайленко О.В., Шелудько
Н.М., Брус С.І., Бублик Є.О., Шкляр А.І., Шаповал Ю.І., Юхта О.І.
133.

Зауваження та пропозиції до законопроекту «Про сільськогосподарську коопера-

цію». Вих. №135-13/807 від 12.12.19 р. – Заст. Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України І.Д.Мєтєлєвій. Виконавці – Молдаван Л.В., Шубравська О.В., Прокопенко К.О., Удова Л.О., Грецька Н.А., Шнайдер Д.М.
134.

Науково-аналітична записка «Оцінки можливостей та викликів співпраці України

з Китаєм в контексті ініціативи «Один пояс, один шлях». Вих. №135-13/808 від 12.12.19 р. – За-
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ст. Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Д.О.Романовичу.
Виконавці – Осташко Т.О., Венгер В.В., Олефір В.К., Білик Л.І., Бойко О.М.
135.

Наукова доповідь «Реалізація потенціалу співпраці України з Китаєм в процесі ро-

звитку сфер діяльності та ринків». Вих. №135-13/809 від 12.12.19 р. – Начальнику Управління
промислової та інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) А.Ю.Скусинець. Виконавці – Осташко Т.О., Венгер В.В., Олефір
В.К., Білик Л.І., Бойко О.М.
136.

Науково-аналітична записка «Щодо окремих аспектів залучення іноземного капі-

талу до економіки України». Вих. №135-13/810 від 13.12.19 р. – Голові Ради Нацбанку України
Б.М.Данилишину; Міністру фінансів України О.С.Маркаровій; Міністру розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України Т.С.Милованову; Голові Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Д.О.Гетманцеву; Секретарю РНБО України
О.М.Данілову. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Кораблін
С.О., Зимовець В.В., Гаркавенко В.І., Єршова Г.В., Михайленко О.В., Керімов П., Пахомова
Н.Ф.
137.

Науково-аналітична записка «Солідарне сільське господарство як модель соціаль-

ної взаємодії у виробництві та споживанні безпечного продовольства». Вих. №135-13/812 від
13.12.19 р. – Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Т.С.Милованову. Виконавці –чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В., Киризюк С.В.,
Риковська О.В.. Яровий В.Д., Бетлій М.Г., Фраєр О.В..
138.

Науково-аналітична записка «Розвиток фермерського потенціалу у контексті про-

довольчої підтримки вразливих верств населення». Вих. №135-13/813 від 13.12.19 р. – Міністру
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Т.С.Милованову; Президенту
Асоціації фермернів 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., Михайленко О.В., Бетлій М.Г., Фраєр О.В.
139.

Пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Мінстрів України «Про затвер-

дження плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 20192021 рр.». Вих. №135-13/814 від 13.12.19 р. – Державному експерту Експертної групи з питань
комунікацій та організаційно-методичного забезпечення стратегічного планування Директорату
інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України М.В.Зеновій. Виконавці
–Дейнеко Л.В., Ципліцька О.О., Кушніренко О.М., Гахович Н.Г., Шелудько Е.І., Завгородня
М.Ю., Венгер Л.А., Зарудна О.С.
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140.

Інформаційно-аналітична записка «Використання біопалива громадським дорож-

нім транспортом як один з інструментів стимулювання попиту на біопаливо в Україні». Вих.
№135-13/817 від 16.12.19 р. – Т.в.о. Голови Державного агентства з енергозбереження України
О.В.Товстенку; Міністру енергетики та захисту довкілля України О.А.Оржелю. Виконавці –
Подолець Р.З., Дячук О.А., Серебренніков Б.С., Трипольська Г.С., Письменна У.Є., Юхимець
Р.С., Саприкіна Т.А.. Козюбра В.І., Пеккоєв В.С.
141.

Науково-аналітична записка «Цифрова енергетика: національна технологічна пла-

тформа сталого розвитку, енергетичної безпеки та енергоефективності економіки України».
Вих. №135-13/820 від 16.12.19 р. – Заст. Міністра енергетики та захисту довкілля України
О.М.Рябчину; Перш. заст. Голови Комітету ВР України з питань енергетики та житловокомінальних послуг О.Ю.Кучеренку. Виконавці – Тимченко О.М., Лір В.Е., Биконя О.С., Небрат В.В., Дубас О., Ханіньова Т.І.
142.

Аналітична доповідна записка «Досвід інституційної трансформації регуляторних

структур недержавного пенсійного забезпечення: уроки для України». Вих. №135-13/821 від
16.12.19 р. – Голові Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
Г.М.Третьяковій. 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., Чернишенко О.В., Самосват В.О.
143.

Аналітичний матеріал «Реалізація експортного потенціалу як механізм забезпе-

чення економічного розвитку регіонів (на прикладі Хмельницької області)». Вих. №135-13/825
від 17.12.19 р. – Міністру розвитку громад та територій України А.В.Бабак. Виконавці – Небрат
В.В., Супрун Н.А., Горін Н.О., Кудласевич О.М., Гордіца К.А., Дідківська Л.В., Курбет О.П.,
Сливка Т.О., Корніяка О.В.
144.

Інформаційно-аналітична записка «Щодо реалізації політики адаптації до зміни

клімату у сільському господарстві, енергетиці та водному секторі України». Вих. №135-13/828
від 18.12.19 р. – Заст. Міністра енергетики та захисту довкілля України І.І.Ставчук. Виконавці –
Gjljktwm H/P/? Lzxer J/F/? Nhbgjkmcmrf U/C/? Cfghbrsyf N/F// Rjp.,hf D/S/
145.

Аналітичний матеріал «Корпоратизація та приватизація ДП «Антонов»: доціль-

ність та потенційні наслідки». Вих. №135-13/829 від 19.12.19 р. – Президенту ДП «Антонов»
О.Д.Донцю. Виконавці – Зимовець В.В., чл.-кор. НАН України Даниленко А.І., Гаркавенко В.І.,
Єршова Г.В., Кошик О.М., Керімов П.О., Михайленко О.В., Пахомова Н.Ф.
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146.

Пропозиції щодо визначення напрямів діяльності НАН України на виконання ука-

зу Президента України №874/2019. Вих. №135-13/838 від 20.12.19 р. – академіку-секретарю
НАН України, акад. НАН України О.В.Кириленку. Виконавці – Подолець Р.З., Юхимець Р.С.
147.

Науково-аналітична записка «Оподаткування домогосподарств у контексті удо-

сконалення соціальної політики України». Вих. №135-13/841 від 20.12.19 р. – Комітет ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Виконавці – Луніна І.О., Твердохліюова Д.В., Степанова О.В. Фролова Н.Б., Навроцька О.В.
148.

Пропозиції до проекту Закону України «Про запобігання, зменшення та контролю

промислового забруднення». Вих. №135-13/843 від 20.12.19 р. – Голові громадської ради при
Міністерстві енергетики та захисту довкілля України С.В.Берзіній Виконавці – Дейнеко Л.В.,
Шелудько Е.І., Гахович Н.Г., Завгородня М.Ю.
149.

Науково-аналітична записка «Система індикаторів і «Табло індикаторів» для моні-

торингу макроекономічних дисбалансів в Україні». Вих. №135-13/849 від 20.12.19 р. – Директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 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., Швець С.М., Кузнєцова Л.І., Радзівілл В.Ю., Романовська Н.І., Білоцерківець О.Г.,
Кошманова Н.В.. Малашенко Т.О., Проніна М.П.
150.

Аналітичний матеріал «Інтегральні композитні індикатори розвитку економіки

України у короткостроковому періоді (грудень 2019 р.)». Вих. №135-13/867 від 26.12.19 р. – Директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Н.І.Горшковій. Виконавці –
Крючкова І.В., Швець С.М., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Шумська С.С., Кузнєцова Л.І., Білоцерківець О.Г., Малашенко Т.О., Проніна М.П.
151.

Науково-аналітична записка «Збалансування підготовки робітничих кадрів у сис-

темі спеціалізованих навчальних закладів державної служби зайнятості з потребами регіонального ринку праці». Вих. №135-13/880 від 28.12.19 р. – Директору Державного центру зайнятості
О.В.Макогон. Виконавці –Близнюк В.В., Перегудова Т., Юрик Я.І., Гук Л.П.
152.

Науково-аналітична доповідна записка «Стратегії економічної поведінки в форму-

ванні державної політики в сфері зайнятості». Вих. №135-13/887 від 28.12.19 р. – Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Т.С.Мілованову; Комітет ВР
України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Г.М.Третьяковій. Виконавці –
Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Бєлінська В.М., Романовська Л.С.
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153.

Науково-аналітична доповідна записка «Електоральна активність як вимір полі-

тичної суб’єктивності людського капіталу». Вих. №135-13/888 від 28.12.19 р. – Прем’єрміністру України О.В.Гончаруку; Керівнику Офіса Президента України А.Й.Богдану; Міністерство культури, молоді та спорту України В.В.Бородянському; Начальнику ДЗНД Служби безпеки України генерал-майору Дублику А.Я. Виконавці – Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін
Р.Я., Бєлінська В.М., Романовська Л.С.
154.

Науково-аналітична доповідна записка «Оцінка компетентнісної та функціональ-

ної спроможності, професійного етосу та освітніх потреб державних службовців». Вих. №13513/889 від 28.12.19 р. – Голові Національного агентства України з питань державної служби
О.Є.Стародубцеву. Виконавці – Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Бєлінська В.М., Романовська Л.С.

В деяких розробках важливим є:
За кодом 6541030
- аналітичний матеріал «Прогноз розвитку цінових процесів у 2019 р.» подана Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, директору департаменту економічної стратегії
та макроекономічного прогнозування Горшковій Н.І. (№ 135-13/220 від 14.03.19 р.), в якій зазначено, що на основі особливостей динаміки цін на споживчому ринку було прогнозовано подальші тенденції розвитку ціноутворюючих факторів та рівень інфляції на 2019 рік.
- аналітична записка «Банківський кредит в інноваційній моделі розвитку України: динаміка на фоні світових трендів, ризики і перспективи», яка подана Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (№ 135-13/649 від 30.09.19 р.), в якій зазначено, що у контексті оцінки конкурентоспроможності економіки України виокремлено сучасні
тренди, ризики та перспективи кредитної підтримки інноваційних процесів в Україні. Виділено
чинники, які обмежують роль банківського кредиту у підтримці інноваційної діяльності в
Україні, підкреслено першочергові кроки, що є важливими для влади на фоні глобальних тенденцій. Наголошено на необхідності підвищення ролі кредиту в стимулюванні інноваційних
процесів, формуванні у суб’єктів мотивації до активної інноваційної діяльності.
-

науково-аналітична записка «Наукові засади аналізу нестабільності соціально-

економічного розвитку» (№ 135-13/730 від 07.11.19 р.) З’ясовано зміст і форми прояву глобальної нестабільності; розкрито сутність і основні складові соціально-економічного розвитку; виявлено основні причини перетворення нестабільності в іманентну характеристику глобальної со-
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ціально-економічної динаміки. Висвітлено вплив зовнішньо-торгівельних відносин та руху капіталу на стабільність функціонування економіки України. Запропоновано систему показників для
моніторингу рівня стабільності та

розроблено модель стабілізації циклічної динаміки, яка

пов’язує ключові макроекономічні показники і може бути застосована в практиці регулювання
економічного розвитку.
- науково-аналітична записка «Суперечності соціально-економічної конвергенції України та ЄС і шляхи їх розв’язання». Направлено до Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування. (№ 13513/41 від 25.01.19 р.) Актуальність записки полягає в тому, що вона статистично аргументовано
розкриває існуючі суперечності конвергенції соціально-економічних систем України і Євросоюзу та обґрунтовує можливості й напрями їх подолання в умовах посткризового відновлення національної економіки. Вказані суперечності пов’язані з одночасною динамікою процесів конвергенції (зближення параметрів розвитку) та дивергенції (відповідно, віддалення) України та ЄС,
залежно від сфери макроекономічного розвитку; невідповідністю цілей та інструментів державної проконвергенційної політики; недосконалістю інституційного підґрунтя, необхідного для
виконання завдань Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; загрозами формування пастки дивергентності в Україні; дисбалансом у забезпеченні соціального та економічного векторів розвитку.
- науково-аналітична записка «Соціально-економічна конвергенція України та Європейського Союзу: стан, проблеми й інструменти їх вирішення». Направлено до Верховної Рада
України, Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (№ 13513/42 від 25.01.19 р.) Актуальність записки полягає у визначенні реальних загроз соціальної дивергенції між Україною та ЄС у процесі європейської інтеграції нашої держави; розкритті капіталізаційного, демографічного та міграційного чинників, що обумовлюють виникнення таких
загроз; обґрунтуванні механізмів переходу України від традиційної соціальної політики до політики соціальної якості.
- науково-аналітична записка «Соціальний вимір та державне регулювання цифровізації
економіки». Направлено до Верховної Рада України, Комітету з питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення (№ 135-13/281 від 08.04.19 р.) Актуальність та цінність
записки полягає в тому, що в ній розроблено рекомендації для формування довгострокової політики України щодо забезпечення розвитку держави на засадах соціальної якості. Обґрунтовано,
що поряд з програмами електронного навчання мають знаходитися і соціально значущі програ-
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ми щодо поглиблення знань у розумінні змісту як інформації, так і процесів управління в частині його інституційного забезпечення, яке зафіксовано в прийнятих нормативних актах.
- науково-аналітична записка «Зниження параметрів невизначеності інформації при
прогнозуванні рецесій». Направлено до Голові Ради Національного Банку України. (№ 13513/610 від 12.09.19 р.) Окреслено основні чинники, що об’єктивно зумовлюють неоднозначність
та неповноту інформації при ідентифікації поточного стану економіки та, зокрема, при прогнозуванні рецесій. Показано на прикладі економіки США, як ці чинники знижують ефективність
регуляторної політики, впливаючи на вибір та завчасність застосування інструментів регулювання. Доведено недостатню ефективність прогнозування рецесій в США за деякими моделями
та методами, що використовуються на практиці ФРС США. Емпірично продемонстровано, як
застосування, розробленої нами, СМІ-моделі макроекономічної динаміки дозволяє помітно зменшити неповноту та неоднозначність інформації при ідентифікації поточного стану економіки
та надійно прогнозувати рецесії за будь-яких ринкових та для будь-якої країни. Обґрунтовано
можливість підвищення ефективності регуляторної політики за рахунок завчасності (за 6-18 місяців) та однозначності (з вірогідністю практично 100%) ідентифікації часу зміни макроекономічних трендів. Кількісно визначено параметри для регулювання, що максимізують темпи економічного зростання.
- науково-аналітична доповідна записка «Некомерційні об’єднання малих господарств
для ведення спільної виробничої діяльності: економічні та соціальні аспекти». У листі народного депутата України Івченка В.Є. (№ 314 від 30.05.19 р.) зазначено, що матеріали будуть взяті до
відома та використані у Комітетських слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, що відбудуться 29 травня 2019 р.
-

зауваження і пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України щодо обсягу земель сільськогосподарського призначення», які підготовлені з урахуванням загальноприйнятих у світовій практиці норм і правил обігу сільськогосподарських земель на засадах купівлі-продажу та інтересів українського селянства та суспільства загалом. У листі заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Т. Висоцького (вх. № 595 від 13.11.2019 р.) зазначено, що викладене вважаємо за доцільне направити до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. У листі
Начальника Департаменту захисту національної державності С. Андрущенка (вх. № 601 від
20.11.2019 р.) зазначено, що інформація врахована в оперативно-службовій діяльності відповідними підрозділами СБ України.
- аналітична записка «Рекомендації щодо заходів промислової та торговельної політики
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для забезпечення розвитку промисловості на інноваційних засадах». Направлена до Комітету ВР
України з питань промислової політики та підприємництва (№135-13/411 від 03.06.2019 р.) Актуальність записки полягає у обґрунтуванні заходів промислової та торговельної політики для
забезпечення розвитку промисловості на інноваційних засадах. В ній розкриті основні елементи
державної політики, спрямованої на відновлення промисловості; надані пропозиції щодо сприяння розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності та визначені перспективи розвитку
високотехнологічних галузей промисловості на основі співробітництва України з Китаєм.
- науково-аналітична записка «Пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 2019-2021 роки». Направлено до Міністерства освіти і науки України, Директорат інновацій та трансферу технологій (№ 135-13/814 від 13.12.19 р.) Актуальність і цінність записки полягає у обґрунтуванні необхідності переходу від політики стимулювання пропозиції інноваційних продуктів до політики стимулювання попиту на інновації, що також передбачено метою Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року – забезпечення швидкого та якісного перетворення креативних ідей в інноваційні продукти та послуги за рахунок у тому числі збільшення кількості впроваджуваних розробок, підвищення економічної віддачі від них. Необхідність такого переходу обумовлюється розбіжностями між
створюваними інноваційними продуктами, патентованими винаходами та раціоналізаторськими
рішеннями та потребами промислових підприємств, що в умовах поглиблення глобальної конкуренції знаходяться в пошуку нових технологічних та продуктових рішень в рамках Індустрії
4.0.
- аналітичний матеріал, в якому представлено вітчизняний історичний досвід інтелектуальної міграції, з’ясовано причини та наслідки її поширення в Україні; виявлено загрози та переваги інтелектуальної міграції в контексті становлення економіки знань; запропоновано механізми стримування еміграції вчених; узагальнено способи використання позитивних екстерналій в
процесі наростаючої в сучасних умовах циркуляції наукових кадрів задля збереження інтелектуального потенціалу України та забезпечення її соціально-економічного розвитку «Інтелектуальна міграція в Україні: історико-економічний аналіз» ( № 135-13/232 від 19.03.19 р.; до Міністерства соціальної політики України).
- аналітичний матеріал, в якому представлено еволюцію господарської структури України та її участі в міжнародному поділі праці, виявлено особливості взаємовпливу та взаємообумовленості структурних змін в українській економіці та розвитку міжнародних економічних відносин та розроблено рекомендації щодо можливостей і напрямів урахування перспективних

106
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

елементів набутого історичного досвіду в сучасних умовах «Структурні перетворення в Україні
у контексті розвитку світового господарства: історичний вимір»

( № 135-13/435 від

18.06.2019 р.) – до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
- аналітичний матеріал, в якому визначено напрями та складові успішних ініціатив та
проведених економічних перетворень в умовах політичних змін; На основі зарубіжного досвіду
з новітньої історії та з урахуванням інституційної специфіки сучасної України сформульовано
пропозиції щодо першочергових економічних заходів, спрямованих на реалізацію можливостей
оновлення та «перезавантаження» системи влади для підвищення її суспільної ефективності, забезпечення синергії соціально-економічних, структурно-технологічних та інституційних перетворень «Зарубіжний досвід успішних економічних ініціатив в умовах політичних змін» (№ 13513/581 від 02.09.19 р.; для доповіді керівництву Офісу Президента України) – до Офісу Президента України.
- аналітичний матеріал, в якому на прикладі аналізу зовнішньоторговельного обороту
Хмельницької області розглянуто чинники формування та складові експортного потенціалу регіональної економіки в контексті його використання як механізму економічного розвитку та посилення інвестиційної привабливості регіону. Запропоновано рекомендації щодо напрямів і заходів державного стимулювання посилення експортного потенціалу регіону «Реалізація експортного потенціалу як механізм забезпечення економічного розвитку регіону (на прикладі Хмельницької області)» (№ 135-13/825 від 17.12.19 р.) – до Міністерства розвитку громад та територій
України.
- науково-аналітична записка «Розвиток промисловості в умовах децентралізації як основа для смарт-спеціалізації регіонів» (№135-13/630 від 18.09.19 р.). В листі Директора Департаменту промислової політики Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Черниха О.О. зазначено, що матеріали будуть використані при розробленні Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 р.
- науково-аналітична записка “Використання закордонного досвіду для удосконалення
державного регулювання інноваційної діяльності на промислових підприємствах Київської області” (№135-13/742 від 15.11.19 р.). У листі Директора Департаменту економічного розвитку і
торгівлі Вишні Я.В. зазначається, що враховуючи практичну цінність наданих матеріалів, вони
будуть враховані при підготовці проектів регіонального розвитку до Плану заходів з реалізації
Стратегії розвитку Київської області на період 2021-2027 роки, Програм соціальноекономічного і культурного розвитку Київської області та під час проведення експертизи регіональних цільових та комплексних програм
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За кодом 6541230
- доповідна записка «Індикатори соціальних макродисбалансів з боку бідності населення
в "Табло індикаторів" МІР (Macroeconomic Imbalance Procedure) для України» подана Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (№ 135-13/350 від 08.05.19 р.), в якій проаналізовано індикатори для виявлення соціальних дисбалансів в гуманітарній сфері, які дозволяють
оперативно відслідковувати та проводити аналіз динаміки рівня бідності в Україні та здійснювати оцінку ризиків посилення соціальної напруги в суспільстві.
- аналітичний матеріал «Структурні індикатори виявлення загрозливих тенденцій в інвестиційній сфері в системі МІР України" подана Міністерству економічного розвитку і торгівлі
України (№ 135-13/550 від 15.08.19 р.), в якому здійснено аналітичну оцінку розвитку інвестиційної сфери за допомогою структурних індикаторів системи МІР України, що засвідчив наявність дисбалансів у цій сфері та запропоновано рекомендації щодо пом'якшення їх наслідків.
- наукова доповідь «Реалізація потенціалу співпраці України з Китаєм: промислова і торговельна політика» (№ 135-13/404 від 30.05.19 р. Голові Комітету ВР України з питань промислової політики та підприємництва Галасюку В.В.) Досліджено питання розвитку вітчизняної
промислової політики в контексті україно-китайського співробітництва
- наукова доповідь «Реалізація потенціалу співпраці України з Китаєм в процесі розвитку
сфер діяльності та ринків» (№ 135-13/809 від 12.12.19 р. Начальнику Управління промислової
та інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Скусинець А.Ю.) Визначено основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку високотехнологіч-них галузей промисловості України. Досліджено питання розвитку
вітчизняної промислової політики в контексті україно-китайського співробітництва.
- науково-аналітичні матеріали «Організаційно-інституційні механізми покращення бюджетного забезпечення цифровізації в рамках е-урядування в Україні» (№ 135-13/402 від
30.05.19 р.). У листі Голови Комітету з питань інформатизації та зв’язку Верховної Ради України Данченко О.І. зазначається, що науково-аналітичні матеріали будуть використані у законотворчій діяльності Комітету з питань інформатизації та зв'язку.
- доповідна науково-аналітична записка «Напрями збалансування підготовки кадрів у
системі професійно-технічної освіти із потребами регіональної економіки» (№ 135-13/737 від
14.11.19 р.) направлена Міністерству освіти та науки України, департамент професійної освітиНа основі здійсненої типологізаії областей України за рівнем розбалансованості робочої сили
та робочих місць на регіональних ринках праці, виокремлено як еталонні Миколаївська та
Львівська області, які здійснють різноспрямований внесок до освітньо-професійних дисбалан-
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сів. Сформоване професійне ядро для кожного регіонального ринку праці дозволило сформувати матриці перспективної потреби у робітничих кадрах за регіонами. Обґрунтовано напрями
мінімізації освітньо-професійних дисбалансів попиту та пропозиції робітничих кадрів.
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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
Д26.239.01 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 акад.НАН України Єфименко Т.І., акад. НАН України Білорус О.Г. є членами спеціалізованої вченої ради
Д26.239.01 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
Д64.051.05 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 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (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 торговельно-економічного університету МОН України.
Зав.відділом Луніна І.О. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.239.02 в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (спеціальність 08.00.08), членом спеціалізованої
вченої ради Д 27.855.01 Університету державної фіскальної служби України, головою екзаменаційної комісії здобувачів вищої освіти денної та дистанційної форми навчання, зі спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит», 072 «Фінансів, банківської справи та страхування», Національної
академії статистики, обліку та аудиту. (січень 2019 р.), а також головою Державної екзаменацій-
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ної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка із захисту магістерських робіт за освітньої програми подвійного дипломування «Фінанси публічного сектору» з Норд
Університетом (Норвегія) в рамках міжнародного проекту CPEA-2015/10005 «Норвезькоукраїнське інституційне партнерство в галузі економіки освіти в державному секторі: бухгалтерський облік, бюджетування та фінанси (NUPSEE)» (Київский національний університет імені
Тараса Шевченка). Пров. наук. співр. Бондарук Т.Г. – член спеціалізованої вченої ради Д
79.051.04 Чернігівського національного технологічного університету. Ст.наук.спів. Степанова
О.В. - голова Державної екзаменаційної комісії Київського національного торговельноекономічного університету (13-15.02.2019 р.).
Зав. сектором Борзенко О.О. є членом спеціалізованої вченої ради К 12.093.03 Маріупольського державного університету, за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, а також професором Вищої школи політики і міжнародних відносин Ланьчжоуського університету, також професор кафедри теорії та практики міжнародного
туризму Київського університету туризму, економіки та права.
Зав. відділу 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 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. Іванов Ю.Б. є членом спеціалізованої вченої ради
Д64.251.01 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.
Зав. відділу чл.-кор. НАН України Єгоров І. Ю. є членом спеціалізованої вченої ради Д
26.239.01 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (за спеціальностями
08.00.01 та 08.00.03). Пров. наук. співр. Одотюк І.В. є членом спеціалізованої вченої ради Д
26.001.48 при КНУ імені Тараса Шевченка (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством), пров. наук. співр. Бажал Ю.М. - членом спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (спеціальність 08.00.03). Ст. нак.
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співр. Дульська І.В. доцент кафедри обліку і фінансів ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний
університет ім. академіка Ю.Бугая».
Зав. відділу Никифорук О.І. входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (спеціальність 08.00.03 – економіка та
управління національним господарством).
Головний науковий співробітник відділу Чукаєва І.К. входить до складу спеціалізованої
вченої ради Д 20.052.06 Івано-Франківського національного університету нафти і газу (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами)
Зав. відділом 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 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 спеціалізованої 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».
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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).
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)
У своїй діяльності наукові підрозділи Інституту здійснюють наукову співпрацю з економічними кафедрами провідних вузів країни: читають курси лекцій, є науковими керівниками аспірантів та консультантами докторантів.
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).
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».
Інститут видає також такі наукові журнали: «Економіка і прогнозування», «Економічна
теорія» (укр., рос. мовою), «Економіка України».
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.
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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 наглядової ради Київського національного торгово-економічного університету (з
2013 р.);
- член науково-експертної колегії Громадської ради при Національному банку України
(з 2015 р.);
- член Національного комітету з промислового розвитку при Кабінеті Міністрів України
(з 2016 р.);
- член Правління Українського союзу промисловців і підприємців (2016 р.);
- член Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної
служби статистики України (з 05.2016 р.);
- член Наглядової ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (з 2016 р.);
- член Експертної ради Громадської організації з питань розвитку газової промисловості
та ринку природного газу (з 2018 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", "Регион: экономика и социология", "Мир перемен", "Общество и
экономика", "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", "Математичне моделювання в економіці", Журналу Європейської економіки.
 зав. відділом чл.-кор. НАН України Єгоров І.Ю.:
- член Національного наукового комітету України;
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- експерт Комітету ВР з питань освіти і науки;
- експерт Економічної комісії ООН для Європи з проблем інтеграції та інноваційного
розвитку;
- член Комісії НАНУ з міжнародної діяльності та участі у Програмі «ГоризонтKPMG2020»;
- член робочої групи НАНУ з проведення оцінки діяльності наукових установ НАНУ;
- член робочої групи МОН з проблем розробки Стратегії інноваційного розвитку;
- член робочої групи МЕРТ з розробки Стратегії Інтелектуальної власності України
 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 ВНЗ України
(Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет біоресурсів і природокористування, Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
- член Наукової ради МОН України з питань проведення експертизи конкурсних робіт в
інфосистемі МОН України «Наука в унівеситетах» за секцією 17 «Економіка» (підготовка науково-експертних висновків з оцінювання проектів на проведення наукового дослідження або науково-технічної (експериментальної) розробки).
- член редколегії наукових фаховий журналів "Економіка і прогнозування», «Економіка
України», «Науково-технічна інформація», міжнародного наукового журналу «Математичне
моделювання в економіці»
 чл.-кор. НАН України Кораблін С.О.
- член редколегії наукового фахового журналу "Економіка і прогнозування».
 гол. наук. співр. Крючкова І.В.
- член редколегії наукового фахового журналу "Економіка і прогнозування».
 пров. наук. співр. Шумська С.С.
- член редколегії наукового фахового журналу "Економіка України".
 чл.-кор. НАН України Даниленко А.І.:
- член колегії Фонду державного майна України,
- член українсько-в'єтнамської Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного
та науково-технічного співробітництва,
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- член редколегії журналів «Фінанси України» та «Економіка та прогнозування»;
- член Ради Фонду фундаментальних досліджень України;
- заступник академіка-секретаря відділення економіки НАН України
- головний редактор журналу «Вісник інституту економіки та прогнозування НАН
України»;
- перший заступник Голови Правління Товариства «Україна-В'єтнам».
 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;
- член редакційної колегії журналів "Економіка України", «Економіка та прогнозування».
 пров. наук. співр. Терещенко О.О.:
- член редколегії журналів «Фінанси України», "Фінанси, облік і аудит".
 зав. відділу Луніна І.О.:
- член редакційної колегії наукових журналів: «Економіка і прогнозування» та «Фінанси
України».
- член міжвідомчої робочої групи з підготовки проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року.
 пров.наук.спів. Білоусова О.С.
- член робочої групи Міністерства освіти і науки України з підготовки проекту нової
редакції Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науководослідних та дослідно-конструкторських робіт.
 ст.наук.спів. Степанова О.В.
- член громадської організації Українська асоціація китаєзнавців.
 зав. відділом Борзенко О.О.
- експерт секції «Економіка» за фаховими напрямами Наукової ради МОН України;
- член редакційної колегії наукового журналу «Економіка України».
 зав. відділом Н.М. Шелудько:
- член експертної групи Національного комітету з промислового розвитку;
- член редакційної колегії журналів "Український соціум", «Економіка та прогнозування», «Актуальні проблеми економіки»;
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 наук. співр. Зубик С.П.:
- член робочої групи з доопрацювання нової редакції проекту Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
- член Цільової команди з упровадження реформ фінансового сектору;
 зав. відділом Бобух І.М.:
- член Робочої групи з підготовки та проведення Парламентських слухань на тему:
«Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки»;
- експерт секції «ЕКОНОМІКА» Наукової ради МОН України;
- член редколегій наукового журналу «Економіка України» та наукового журналу
«Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczeni» (Польща).
 пров.н.с. Кіндзерський Ю.В.
- член редколегії наукових журналів «Економіка України» та «Європейський науковий
журнал економічних та фінансових інновацій».
 ст. наук. співр. Черненко С.М.
- експерт в Державній науковій установі “Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації” з проведення наукової і науково-технічної експертизи.
 пров. наук. співр. Бажал Ю.М.
- член редколегій журналів Інституту економіки та прогнозування НАН України: „Економіка і прогнозування” та „Економічна теорія”
 пров. наук. співр. Бойко О.М.:
- член робочої групи КМДА, Міськпрофради роботодавців з підготовки та укладення
Територіальної угоди на 2018-2020 роки;
- член робочої групи науково-технічної ради у сфері технічного регулювання (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України);
- член робочої групи КМДА з розроблення комплексу заходів, спрямованих на підтримку столичних товаровиробників;
- головний експерт робочої групи РПР і ВРУ Комітету з промислової політики та розвитку підприємництва щодо опрацювання змін до проектів законів у сфері функціонування організаційних форм інноваційної діяльності;
- член робочої групи «Реанімаційний пакет реформ».
 пров. наук. співр. Одотюк І.В.
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- член Наукової ради МОН за фаховим напрямом «Економіка» (лист Міністерства
освіти і науки України за №1/9-162 від 19.03.2019р. відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 09.07.2018 № 740 «Про оновлення персонального складу секцій за фаховими
напрямами Наукової ради МОН) .
 ст. наук. співр. Грига В.Ю.:
- експерт програмного комітету «Європа у мінливому світі - інклюзивні, інноваційні та
свідомі суспільства» рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»;
- експерт робочої групи з впровадження підходів смарт-спеціалізації при Департаменті
економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації.
 ст. наук. співр. Рижкова Ю.О.
- член робочої групи з впровадження підходів смарт-спеціалізації в Київській області;
- член тематичної підгрупи 18 "Стратегування у сфері промисловості та інновацій"з
підготовки матеріалів до проекту Стратегії розвитку Київської області на період 2021-2027 роки;
 вчений секретар Хаустов В.К.
- член робочої групи МЕРТ з розробки Стратегії Інтелектуальної власності України;
- член робочої групи з впровадження підходів смарт-спеціалізації в Київській області;
- член редакційної колегії журналу " «Економіка та прогнозування»;
 зав. відділу Никифорук О.І. :
- член редколегії журналу «Економіка України», «Вісник КІБІТ»;
- 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»;
 гол. наук. співр. Чукаєва І.К.
- член редколегії Всеукраїнського науково-технічного журналу (серія «Економіка та
управління в нафтовій та газовій промисловості») Науковий вісник Івано-Франківського національного університету нафти і газу;
 наук. співр. Стасюк О.М.
- член редколегії Міжнародного наукового журналу European Journal of Intelligent
Transportation Systems;
 зав. відділом Дейнеко Л.В. :
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- 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 редакційної колегії наукового журналу MIND JOURNAL (Польща, м. БєльськоБяла);
- член редакційної колегії наукового журналу «Environmental Economics» (м. Суми);
- член редакційної колегії наукового журналу «Економіка харчової промисловості» (м.
Одеса);
 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».
члени Робочої групи з впровадження підходів СМАРТ-спеціалізації в Київській області
 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 по підготовці «Експортної стратегії України».
- участь у підготовці та організації навчально-методичного короткострокового семінару
на тему «Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», 10.09.2019 р. в КМДА
 зав. відділом Осташко Т.О.
- член редакційного колегії журналу «Економіка і прогнозування».
 пров. наук. співр. Венгер В.В.
- член редакційного колегії журналу «European scientific journal of Economic and
Financial innovation» (Київський університет імені Бориса Грінченка).
 пров. наук. співр. Лір В.Е.
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- член науково-технічної ради у сфері технічного регулювання при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України
 зав. сектором 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 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 робочої групи з розроблення Національного плану дій з енергоефективності на
період до 2030 року при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження
України;
- член міжвідомчої робочої групи з питань запровадження електроакумулюючих систем
при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження;
- член робочої групи з розробки Інтегрованого плану боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року;
- член робочої групи з з питань формування державної кліматичної політики при
Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.
 зав. сектором Подолець Р.З., ст. наук. співр. Дячук О.А., ст. наук. співр. Трипольська
Г.С., мол. наук. співр. Саприкіна Т.А.
- члени робочої групи з підготовки 2-го Національно-визначеного внеску (НВВ)
України до Паризької угоди (наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 97
від 05.03.2019 р.).
 зав. відділом Шубравська О.В.:
- член Міжвідомчої експертної групи з питань державного регулювання аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України;
- 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;
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- член робочої групи Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань
вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності сільськогосподарських кооперативів;
- 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.:
- член Світової асоціації зі СНІДу;
- національний експерт ЮНІСЕФ,
- член секції соціально-економічних наук Комітету з державних премій України в галузі
науки і техніки,
- член правління Соціологічної асоціації України,
- 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.
- виконувала координацію підготовчого етапу до проведення опитування дорослого
населення України в межах міжнародних проектів вивчення цінностей: Дослідження Європейських Цінностей (European Values Study, EVS) та Світове дослідження цінностей (World values
Survey, WVS).
- здійснювала координацію міжнародного проекту «Вплив конфлікту на сході України
на динаміку комерційного сексу та епідемію ВІЛ/ІПСШ і гепатиту С» в Україні.
- входить до Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства;
- голова Комісії з професійної етики соціолога Соціологічної асоціації України,
- член Робочої групи з моніторингу та оцінки при Центрі громадського здоров’я
Міністерства охорони здоров’я України,
- член Комітету з регіональної політики Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД,
- член Наглядової ради проекту Ю-репорт при Мiнiстерстві молоді та спорту України,
- 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»);
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- головний

редактор

наукового

журналу

«Український

соціум»,

«Український

соціологічний журнал», член редколегії наукового журналу «Економіка України»,
 ст. наук. співр. Дмитрук Д.А.:
- брав участь у засіданнях експертної групи при МВС України з доопрацювання проекту
Постанови Кабінету Міністрів України про порядок проведення оцінки довіри населення до
поліції, який є основним критерієм ефективності її роботи.
 зав.відділу Небрат В. В., гол. наук. співр. Супрун Н. А., наук. співр. Горін Н. О.,
Єлісєєва Л. В.
- члени редколегій журналів/збірників наукових праць «Історія народного господарства
та економічної думки України»,
 гол. наук. співр. Супрун Н. А. :
- член редколегій журналу «Український соціум»
- член редколегій «Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України»
 наук. співр. Курбет О.П. :
- член Європейського товариства історії економічної думки (European Society for the
History of Economic Thought).
 гол. наук. співр.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 2019 році прийняли участь в організації та проведенні 42 наукових заходів за кодами бюджетних програм 6541030, 6541230 та виступили учасниками близько 550 наукових заходів (науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, форумів), в т.ч. 90 закордонних.
№
п/п

Назва

Співорганізатори

Комітет ВРУ з питань
фінансової політики і
банківської діяльності,
Громадська організація
«Клуб банкірів»

Дата проведення

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

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

18.01.19

41

Сучасні виклики для діяльності
НБУ, оцінки та очікування
експертів щодо законодавчих ініціатив з питань банківської діяльності
та регулювання фінансового посередництва (зокрема, законопроект
№ 5303).
Проблеми озеленення промисловості України.
Найбільш вагомі результати заходу:
- налагодження комунікацій між
вченими та представниками бізнесу
з метою виявлення гострих проблем, що перешкоджають «озелененню» підприємницької діяльності
в Україні.
Зелена промисловість і нові можливості для соціально-економічного
зростання.
Найбільш вагомі результати заходу:
- визначення інструментів інформаційно-просвітницької роботи щодо озеленення економіки;
- резолюція щодо напрямів прис-

1.

Круглий стіл
«Відповідність мети
функціонування НБУ сучасним викликам та законодавчі ініціативи»

2.

Моніторинг озеленення
економіки при реалізації
Угоди про асоціацію України з ЄС

ГО «Інститут зеленої економіки» /Команда підтримки реформ Міністерства
екології та природних ресурсів України,
НУ «Києво-Могилянська
академія»

19.01.19

48

3.

Зелена економіка в Угоді
про асоціацію України з
ЄС

ГО «Інститут зеленої економіки»/Команда підтримки реформ Міністерства
екології та природних ресурсів України,
НУ «Києво-Могилянська
академія»

08.02.19

23
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Співорганізатори
Дата провеКількість
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учасників (в
т.ч. з країн
далекого
зарубіжжя, з
країн СНД)

4.
Міжнародна конференція
«Інструментальні
засоби
підтримки прийняття рішень для задач моделювання, аналізу та прогнозування викидів парникових
газів»

-

26.02.19

17
(2)

НДІФП Університету державної фіскальної служби
України; ІМВ Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

27.02.19

61

Східноєвропейська
асоціація партнерства та
інвестицій (координатор
кластерів), Литва
Методологічний
семінар
Міністерство екології та
щодо розробки другого
природних ресурсів
Національно-визначеного
України
внеску України до Паризької угоди

11.03.19

17

13.03.19

56
(2)

5.

Міжнародна наукова конференція «Проблеми розвитку фінасових інститутів
ЄС»

6.

Міжнародний семінар
«Співпраця у сприянні
інтернаціоналізації»

7.

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

корення озеленення промисловості
України.
Методологічні підходи та модельний інструментарій для сценарної
оцінки динаміки викидів парникових газів в Україні за секторами. Зокрема, було розглянуто проблематику оцінки викидів парникових газів в енергетиці, сільському господарстві, землекористуванні та лісовому господарстві, промисловості.
Аналіз існуючих проблем у сфері
розвитку фіскальних інститутів ЄС
та актуальних завдань їх модернізації в Україні. Спрогнозовані перспективи фінансового регулювання в
ЄС на систему фінансових інститутів в Україні. Сформульовані нові
ідеї та підходи щодо модернізації
фінансових інститутів в Україні.
Проблеми інвестиційного процесу, а
також внутрішніх та зовнішніх
відносин.
Питання загальних принципів та
методологічних підходів до розробки другого національно-визначеного
внеску України, а також методологічних підходів до моделювання по
секторах таких як, енергетика, промисловість, відходи, сільське госпо-
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Співорганізатори
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країн СНД)

Круглий стіл «М. В. Довнар-Запольський – засновник першого в Україні ВНЗ
економічного профілю: з
нагоди присвоєння бібліотеці КНЕУ імені М. В. Довнар-Запольського»
Громадське обговорення
«Моніторинг озеленення
економіки

Кафедра економічної теорії
ДВНЗ «КНЕУ ім.
В. Гетьмана», Наукова бібліотека ім. М. В. ДовнарЗапольського ДВНЗ
«КНЕУ ім. В. Гетьмана»

17.04.19

70

ГО «Інститут зеленої економіки»/Команда підтримки реформ Міністерства
екології та природних ресурсів України,
НУ «Києво-Могилянська
академія»

22.04.19

28

ХII-а міжнародна науковопрактична
конференція «Умови економічного зростання в
країнах з ринковою економікою»

Міністерство освіти і науки
України
Фінансово-гуманітарний факультет ДВНЗ «ПереяславХмельницький ДПУ імені
Григорія Сковороди»,
Університет національного і
світового господарства
(Софія, Болгарія)
ДНУ «Науково-дослідний

25-26.04.19

250

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

дарство та землекористування, зміни землекористування і лісове господарство. Передбачається розробка
декількох сценаріїв для оновленого
НВВ України.
Історична памть М. В. ДовнарЗапольського з нагоди присвоєння
бібліотеці КНЕУ імені М. В. Довнар-Запольського

Зелена економіка та євроінтергаційний поступ України.
Найбільш вагомі результати заходу:
- налагодження колаборації зацікавлених науковців, експертів, державних діячів, підприємців та інших
стейкхоллдерів для обговорення і
пошуку рішень актуальних проблем
озеленення економіки України.
Питання трансформації інститутів
власності морських портів України
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11.

Назва

Х Теоретикометодологічний семінар за
міжнародною участю VІI
Міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розви-
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Співорганізатори
Дата провеКількість
дення
учасників (в
т.ч. з країн
далекого
зарубіжжя, з
країн СНД)

економічний інститут
Міністерства економіки Республіки Білорусь»
(Республіка Білорусь, Мінськ)
Вітебський державний технологічний університет (Республіка Білорусь, Вітебськ)
Університет імені Миколи
Коперника (Польща, Торунь)
Інститут економіки Тбіліського державного університету
ім. Іване Джавахишвіли
(Тбілісі, Грузія)
Литовський державний едукологічний університет (Литва, Вільнюс)
Білоруський державний економічний університет (Республіка Білорусь, Мінськ)
Даугавпілський університет
(Латвія, Даугавпілс)
Економічний університет у
Вроцлаві (Польща)
ГО «Колегіум»
Національна академія державного управління при
Президентові України
(Київ, Україна)
Національний університет
«Львівська політехніка»
Всеукраїнська асамблея

10-11.05.19

65
(5)

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

Аналіз нині діючих механізмів регулювання проблем миру і безпеки
в Європі. Було зроблено висновок,
що існує об’єктивна потреба у
сутнісно нових безпекових документах. Їх головна відмінність полягає в тому, що вони змінюють ко-
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Назва

тку в умовах цивілізаційних зрушень»

12.

Нетворкінг-сесія «Інноваційні рішення в енергетиці:
можливості співпраці науки та бізнесу в рамках
конференції «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики – ФМІЕ2019»

13.

ІІІ Міжнародний науковопрактичний круглий стіл
«Роль центрального банку
в процесах стимулювання

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Співорганізатори
Дата провеКількість
дення
учасників (в
т.ч. з країн
далекого
зарубіжжя, з
країн СНД)

докторів наук державного
управління (Київ, Україна)
Інститут соціальної та політичної психології НАПН
України (Київ, Україна)
Українська технологічна
академія (Київ, Україна)
Українське товариство
сприяння соціальним інноваціям (Київ, Україна)
Київський
Академічний
унівеситет
НАН України
МОН України
Інститут металофізики ім.
Г.В.Курдюмова
НАН
України
Асоціація
Підприємств
Промислової Автоматизації України
Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН
України
Відділення
фізикотехнічних проблем енергетики НАН України
Університет ДФС України,
ДННУ «Академія фінансового управління»,
Тбіліський державний

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

лишні регуляторні принципи на
конкретні “політико-правові норми”. Суттєво розширюється також і
коло суб’єктів – учасників переговорного процесу.

14.05.19

150

Інноваційні рішення в енергетиці:
можливості співпраці науки та бізнесу.
Короткі презентації технологій та
іннваційних рішень для енергетики.
Рішення та продукти для підвищення якості послуг і задоволення клієнтів
Інноваційні технології для підвищення ефективності виробничих
процесів
Створення нових бізнес-моделей

16.05.19

24
(1)

Актуальні питання, пов’язані зі
зміною умов діяльності центробанків.
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п/п

Назва

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Співорганізатори
Дата провеКількість
дення
учасників (в
т.ч. з країн
далекого
зарубіжжя, з
країн СНД)

економічного зростання»

14.

15.

16.

університет імені Іване
Джавахішвілі, Вища соціально-економічна школа в
Пшеворську (Польша)
Тренінг в контексті надан- Громадська спілка «Всеукня консультативних послуг раїнська Енергетична Асаз дослідження на тему мблея»
«Економічнообгрунтований підхід до
запровадження Національного плану скорочення викидів в Україні на підставі
досвіду скорочення викидів у повітря шкідливих
забруднюючих
речовин
великими спалювальними
установками в Європі»
Круглий стіл «Дебіторська Громадська організація
заборгованість – чи є за«Клуб банкірів»
грози кризи неплатежів?»

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

ІІ міжнародна науковопрактична
конференція
«Соціально-економічний
потенціал України та країн
Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції
розвитку»

15-17.05.19

37
(7)

Поширення досвіду у скороченні
викидів шкідливих речовин від великих спалювальних установок в
Європі, а також порівняльний аналіз
досвіду запровадження Національного плану скорочення викидів у
Європі та в Україні. Аналіз сценаріїв реалізації Національного плану
скорочення викидів та рекомендації
для України.

17.05.19

30

24.05.19

63

Питання надмірної дебіторської заборгованості, яка досягла загрозливих масштабів. Обґрунтовано можливі шляхи вирішення цієї проблеми та розвиток фінансових інструментів, які б сприяли цьому.
Сучасні модної і тренди розвитку
соціально-економічного потенціалу
європейських країн та питання правового підґрунтя забезпечення ефективності національної економіки.
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ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Співорганізатори
Дата провеКількість
дення
учасників (в
т.ч. з країн
далекого
зарубіжжя, з
країн СНД)

№
п/п

Назва

17.

Науково-практична конференція «Київ-смарт вектори» в рамках проекту «Розвиток інноваційной інфраструктури та вдосконалення інноваційної політики
регіонів України на основі
розумної спеціалізації»

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

31.05.19

150

18.

Проведення творчої майстерні / воркшопу "СМАРТспеціалізація промисловості міста Києва як тріггер
інноваційних змін» в рамках V Національного експортного форуму

Торгово-промислова палата України,
Департамент промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР (КМДА)

3.06.19

45

19.

Міжнародний науковий
семінар «Координація з
монетарними органами єс:
досвід болгарії та перспектива україни»
“The coordination with the
eu monetary bodies: the bulgarian experience and per-

Інститут економічних досліджень БАН

24-25.06.19
Болгарія

12

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

Налагодження діалогу та ефективної співпраці між представниками
органів державної й місцевої влади,
бізнесу та науки для обговорення
смарт-спеціалізації як складової
стратегії розвитку міста та пріоритетних напрямів смарт-спеціалізації
в м. Києві, визначених на основі рекомендацій Європейської Комісії
Розкриття сутності СМАРТспеціалізації та можливості, яка вона відкриває для підприємств, зокрема для розвитку експорту, інтеграції в глобальні ланцюги доданої
вартості, можливості застосування
державної допомоги та залучення
міжнародної підтримки, зміцнення
торгівельно-економічних звязків в
рамках В2В; визначення напрямів
державно-приватного партнерства
та співпраці В2В в запровадженні
СМАРТ-спеціалізації.
Обговорення спільного дослідницького проекту «Координація з монетарними органами ЄС: досвід Болгарії та перспектива України» в
рамках Угоди про наукове
співробітництво між Національною
академією наук України та Болгарською академією наук. Засідання
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п/п

20.

Назва

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Співорганізатори
Дата провеКількість
дення
учасників (в
т.ч. з країн
далекого
зарубіжжя, з
країн СНД)

spectives for ukraine”»
Круглий стіл «Стабільність
і нестабільність як
характерні риси сучасної
соціально-економічної
динаміки»

25.06.19

23

21.

Круглий стіл «Тренди
фінансового ринку
України:що може стати
драйвером зростання?»

Громадська організація
«Клуб банкірів»

17.07.19

38

22.

Круглий стіл «Громадський моніторинг інституціонального забезпечення
Програми Світового банку
в Україні «Прискорення
приватних інвестицій у
сільське господарство»

Громадська спілка «Українська мережа сільського
розвитку»

25.07.19

30

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

проводилось англійською мовою.
Визначення змісту форм глобальної
нестабільності
на
соціальноекономічний розвиток України з метою напрацювання нових підходів
до вирішення актуальних проблем
забезпечення стійкого розвитку.
Підготовлено резолюцію з рекомендаціями державним органам виконавчої влади щодо використання
напрямів і шляхів забезпечення динамічної
рівноваги
соціальноекономічного розвитку в Україні.
Було представлено аналіз тенденцій
розвитку ринку банківських і небанківських фінансових послуг України. Продискутовані питання пріоритетів і обмежень кредитування економіки.
Напрями Програми Світового банку, за якими передбачено виділення Україні позики для фінансування
урядової стратегічної програми
сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство,
спрямованої на покращення умов та
полегшення включення малих і середніх підприємств у ринки ресурсів агровиробництва та с/г продукції, а також на стимулювання приватних інвестицій малого та середньо-
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№
п/п

23.

24.

Назва

Міжнародний семінар
«Співробітництво наукових та навчальних установ
України та Китаю на сучасному етапі»
Навчально-методичний короткостроковий семінар на
тему «Європейська інтеграція в умовах реалізації
Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським
Союзом»

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Співорганізатори
Дата провеКількість
дення
учасників (в
т.ч. з країн
далекого
зарубіжжя, з
країн СНД)

Вища школа політології та
міжна-родних економічних
відносин Ланджоуського
університету Китаю

29.08.19

22

КМДА

10.09.19

40

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

го бізнесу в сільське господарство.
Ідентифікація основних ризиків, що
можуть виникати в процесі реалізації Програми, та можливостей мінімізації можливих негативних ефектів. Механізми об’єднання зусиль
представників науки, освіти та громадянського суспільства з метою
адекватного вираження позиції селянства щодо інституціонального забезпечення реалізації Програми.
Сучасний рівень торговельноекономічного співробітництва між
Україною та Китаєм.
Ознайомлення з основними вимогами Угоди про асоціацію з ЄС в
частині регулювання промислового
розвитку та питань, пов’язаних з
міжнародною торгівлею.
Найбільш вагомі результати заходу:
˗ узгодження позицій держави,
промисловців (бізнесу), працівників, споживачів, громадянського суспільства щодо стратегічних завдань та інструментів промислового
розвитку міста Києва в рамках Імплементації Угоди про асоціацію з
ЄС;
˗ вдосконалення вмінь та навичок
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п/п

Назва

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Співорганізатори
Дата провеКількість
дення
учасників (в
т.ч. з країн
далекого
зарубіжжя, з
країн СНД)

25.

ХVIII Міжнародна науково-практична конференція
«Побудова інформаційного
суспільства: ресурси і технології»

ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПН України
Науково-дослідний інститут інформатики і права
НАПН України
Інститут наукових досліджень економічних реформ
при Міністерстві економіки Республіки Азербайджан

26.

«Досвід визначення смарт
спеціалізації для міста Києва на основі використання
підходів ЄС» на зустріч
зацікавлених суб’єктів регіонального розвитку для
обговорення підходів з
впровадження смарт спеці-

Київська обласна державна 27.09.19
адміністрація

19-20.09.19

220

60

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

економічного аналізу, абстрактного
мислення,
встановлення
взаємозв’язків між явищами та процесами та посилення навичок збирати,
аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали для розв’язання комплексних
економічних завдань.
Становлення цифрової економіки та
основні виклики для суспільства;
Big Data, інтернет-аналітика та пов'язані з цим нові форми бізнесу.
Безпека технологій VS технології
безпеки; держава онлайн; технології
штучного інтелекту; цифрові дані та
технології їх зберігання.
Цифрові технології в освіті та наукових дослідженнях; електронні
сховища, архіви репозитарії; цифрові дані та цифрові сервіси їх зберігання. Цифрова економіка: варіанти
та можливі наслідки впровадження
в Україні.
Підходи до смарт спеціалізації, робота у фокус групах для визначення
можливих сфер смарт спеціалізації
Київської області.
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27.

Назва

алізації у Київській області
Міжнародна наукова конференція «Геоекономічні
виклики для країн G7»

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Співорганізатори
Дата провеКількість
дення
учасників (в
т.ч. з країн
далекого
зарубіжжя, з
країн СНД)

Національний інститут
стратегічних досліджень

03.10.19

49

28.

Круглий стіл «Перспективи Громадська організація
прискорення економічного «Клуб банкірів"
зростання України»

08.10.19

40

29.

Круглий стіл «Убережемо
сільськогосподарські землі
в руках сьогоднішніх і
майбутніх українських хліборобів»

Асоціація фермерів і приватних землевласників
України
редакція часопису «Наша
віра».

23.10.19

30

30.

захід «Місія експертів: Підтримка вибору смартспеціалізації у Харківському регіоні».
Круглий стіл «Нові підходи
до регіональної інноваційної політики на основі
смарт спеціалізації» на IV
Міжнародному форумі “In-

Міністерство
економіки,
торгівлі та сільського господарства розвитку

31.10.01.11.19

41

Міністерство освіти і науки України

05.11.19

21

31.

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

Вплив країн АСЕАН на G7; сучасні
валютно-фінансові, інвестиційні виклики для G7. Існуючі проблеми у
сфері взаємодії країн G7 та шляхи їх
стабілізації. Сформульовано нові
ідеї та підходи щодо співпраці країн
G7 на сучасному етапі розвитку
Наявні проблеми в економіці України, які стримують її розвиток та
можливі шляхи пришвидшення економічного зростання.
Відміна мораторію на купівлюпродаж і впровадження повноцінного обігу земель сільськогосподарського призначення. Висвітлення ризиків та шляхів їх унеможливлення,
що можуть виникнути у процесі запровадження запропонованих законодавцями актів щодо вільної
торгівлі землею сільськогосподарського призначення.
Визначення «смарт спеціалізації» у
Харківському регіоні.
Основні етапи визначення смарт
спеціалізації в регіонах України, зокрема м.Києві
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32.

33.

34.

35.

36.

Назва

novation market”.
ХІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі
ефективного державного
управління»

Круглий стіл «Фундаментальна економічна теорія в
структурі економічного
знання: проблеми та виклики сучасності»
Семінар «Можливості
членства у міжнародних
товариствах для науковців»
IV Міжнародний круглий
стіл «Фінансова інклюзія в
Україні: фактори, барєри,
перспективи»
Міжнародний громадський
форум «Право селян на землю : чи убезпечить земельна реформа селянськофермерське господарюван-
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Співорганізатори
Дата провеКількість
дення
учасників (в
т.ч. з країн
далекого
зарубіжжя, з
країн СНД)

ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
Об’єднаний інститут проблем інформатики Національної академії наук Білорусі

07.11.19

30

Кафедра економічної теорії
ДВНЗ «КНЕУ ім.
В. Гетьмана»

07.11.19

50

19.11.19

20

19.11.19

24
(1)

26.11.19

60

Університет ДФС України,
ДННУ «Академія фінансового управління»,
Тбіліський державний
університет імені Іване
Джавахішвілі
Громадська спілка «Українська мережа сільського
розвитку», La Via
CAMPESINA

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

Удосконалення системи інформаційної та інформаційно-аналітичної
підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності, прогнозування пріоритетних напрямів науковотехнічної та інноваційної діяльності: підходи, методи, перспективи
розвитку, створення і використання
електронних ресурсів, наукометричних баз даних, електронних бібліотек.
Присвячено 95-й річниці від дня народження професора Л.Я.Корнійчук

Можливості міжнародної співпраці,
а саме вступу до міжнародних товариств.
Питання розширення фінансової
інклюзії .

Захист прав селян, фермерських
господарств сімейного типу, дрібних
та середніх виробників с/г продукції
та українського суспільства загалом
при запровадженні ринкового обігу
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учасників (в
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далекого
зарубіжжя, з
країн СНД)

ня в Україні»

37.

Міжнародна конференція
«Смарт спеціалізація: діалог для трансформації регіону»

Український інститут між- 27-28.11.19
народної політики
Міністерство економічного
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

38.

Семінар-тренінг «SMART - Київська міська державна
спеціалізація:
результат адміністрація
співпраці влади, бізнесу та
науки»

29.11.19

53

39.

Міністерство розвитку
ІІІ конференція «Нова індуекономіки, торгівлі та сільстріалізація в рамках
Укpаїнcьких Індустріальних ського господарства, Комітет Верховної Ради Україднів»
ни з питань економічного
розвитку, UNIDO, Німецьке товариство міжнародно-

03-04.12.19

500

120

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

земель с/г призначення. Висловлена
підтримка скасування мораторію на
продаж земель с/г призначення;
необхідність
встановлення
перехідного періоду, упродовж якого
забезпечити жорсткий державний
контроль операцій на ринку землі;
доцільність закріплення жорстких
обмежень
щодо
максимальної
кількості землі у володінні фізичних
осіб-громадян
України
для
попередження
концентрації
с/г
земель та спекуляцій на ринку.
Моніторинг перших результатів
впровадження смарт спеціалізації в
Україні, аналізу проблемних місць
використання підходу, посилення
комунікації між зацікавленими сторонами на урядовому та місцевому
рівні
Обговорення визначених напрямів
смарт спеціалізації м.Києва, робота
у фокус групах за 3 напрямами
смарт спеціалізації; визначення подальших кроків співпраці
Нарощення потенціалу промисловості для довгострокового і сталого
розвитку країни, запобігання негативним екологічним наслідкам та
зростанню соціальної нерівності, що
можуть супроводжувати індустріа-
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го співробітництва (GIZ)
ХІІ Міжнародна науково- Національний університет
практична
конференція "Полтавська політехніка
«Академічна та універси- ім. Ю. Кондратюка"
тетська наука – результати
та перспективи»

06.12.19

100

41.

Круглий стіл «“Неринковість” фондового ринку в
Україні: економіко-правові
складові»

Асоціація «Українські Фондові Торговці»
Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

18.12.19

30

42.

Міжнародна науковопрактична конференція «Розвиток системи
професійно-технічної
освіти для потреб регіонального ринку праці»

Міністерство
освіти
і
науки України,
Міністерство
розвитку
громад
та
територій
України,
Запорізька обласна державна адміністрація,
National Institute For Economic Research (Republica
Moldova)

19.12.19

40

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

льне зростання.
Проблеми фундаментальних та природничих наук, економіки, екології,
техніки і технологій; презентація
результатів спільних наукових досліджень учених Національної академії наук України та Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
визначення перспектив розвитку
наукових досліджень, підготовки
фахівців і наукових кадрів.
Проблеми сучасного етапу розвитку
фондового ринку в Україні, ініціативи щодо розширення повноважень регулятора фондового ринку
та адекватність його регуляторних
практик; стан імплементації євродиректив щодо протидії зловживанням
на фондовому ринку.
Розбалансованість
ринку праці
України, створення нових робочих
місць. Реформування організаційнонавчальної структури професійнотехнічної освіти одночасно із налагодженням практики прогнозування
професійних компетентностей, необхідних знань, умінь та навичок.
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Інформація про заплановані на 2020 рік заходи, в яких установа є організатором або співорганізатором:
Назва
(Назви заходів навести українською,
російською та англійською мовами)
Наукова конференція «Проблеми та
перспективи забезпечення стійкості
фінансової системи України: зовнішні
та внутрішні аспекти»; («Проблемы и
перспективы обеспечения стойкости
финансовой системы Украины: внешние и внутренние аспекты»; «Problems
and prospects of ensuring the sustainability of the financial system of Ukraine:
external and internal aspects»)
Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми вивчення міжнародних відносин в Україні»; («Проблемы изучения международных отношений в Украине»; «Problems of
studying international relations in
Ukraine»)
ХІ Міжнародний теоретикометодологічний семінар і VІІІ Міжнародний конкурс молодих науковців
«Архетипіка і публічне управління:
традиція, її суб’єкти та джерела у
постмодер-ному суспільстві» (щорічний захід Української школи Архетипики)

Дата
проведення
29.01.
2020

Місце проведення
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Перелік співорганізаторів

Посилання на веб-сайт
Інституту або конференції
Національний інститут стратегі- http://ief.org.ua/docs/scc/
чних досліджень

19.05.
2020

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Національний інститут стратегі- http://ief.org.ua/docs/scc/
чних досліджень

2431.01.
2020

Національна академія державhttps://usarch.org/ru/мтсм. Александрія
ного
управління
xi-2020/#/
(Арабська Республіка
При президентові України,
Єгипет)
Центр дослідження сучасності
та повсякденності (Франція),
Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління,
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,
Українська технологічна академія,
Українське товариство сприяння
соціальним інноваціям
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VIII. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Упродовж 2019 р. в Інституті побачили світ (вийшли друком або оприлюднені на інформаційному порталі Інституту) 8 монографій, 2 наукові доповіді та 4 збірників матеріалів та
тез. Випущено чергові номери започаткованих Інститутом періодичних видань.
Співробітники Інституту опублікували 828 друкованих наукових праць, з них 692 – у
вітчизняних виданнях, 136 – у зарубіжних за кодами бюджетних програм 6541030, 6541230.
Монографії (наукові видання)
За бюджетною програмою КПКВК 6541030
1. Економіка. Економічні науки: Бурлай Т. В. Соціально-економічна конвергенція:
теорія та практика : монографія / Тетяна Вікторівна Бурлай ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та
прогнозув. НАН України». – К., 2019. – 364 с.; табл., рис. (Ум.-друк.арк. 22,75. Обл.-вид. арк.
19,8). Наклад 300 прим. – ISBN 978-966-02-8579-8
Розкрито змістові та оціночні характеристики соціально-економічної конвергенції. Виявлено специфіку міжкраїнних конвергенційних процесів у Євросоюзі з виокремленням досвіду новоінтегрованих постсоціалістичних держав Центрально-Східної Європи. З'ясовано умови
та механізми конвергенції соціально-економічних систем України і ЄС, а також ризики потрапляння України в пастку дивергентності та шляхи її уникнення.
Для фахівців у галузі державного управління, макроекономічного моделювання та міжнародних економічних відносин, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних
спеціальностей.
Раскрыты содержательные и оценочные характеристики социально-экономической
конвергенции. Выявлена специфика межстрановых конвергенционных процессов в Евросоюзе
с выделением опыта новоинтегрованих постсоциалистических государств ЦентральноВосточной Европы. Выяснены условия и механизмы конвергенции социально-экономических
систем Украины и ЕС, а также риски попадания Украины в ловушку дивергентность и пути ее
предотвращения.
Для специалистов в области государственного управления, макроэкономического моделирования и международных экономических отношений, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей.
2. Економіка. Економічні науки: Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук, чл.кор. НААН України Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України».
–
Електрон.
ресурс.
–
К.,
2019.
–
350
с.
–
Режим
доступу
:
http://ief.org.ua/?page_id=3625&mid=310 (Об’єм 15,2 Мб. Обл.-вид. арк. 16,2 ). – ISBN 978966-02-8894-2 (електронне видання)
У монографії представлені результати досліджень щодо розвитку внутрішнього ринку
України в умовах зміни попиту на світових товарних ринках, регіоналізації та поширення протекціонізму у світовій торгівлі. Обгрунтовано рекомендації щодо розвитку внутрішнього рин-
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ку України з акцентом на розвиток ринку споживчих товарів, енергоресурсів, металопродукції,
сільськогосподарських
товарів.
Монографія може бути корисною для науковців, працівників державних органів управління,
викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.
В монографии представлены результаты исследований по развитию внутреннего рынка
Украины в условиях изменения спроса на мировых товарных рынках, регионализации и распространения протекционизма в мировой торговле. Обоснованы рекомендации по развитию
внутреннего рынка Украины с акцентом на развитие рынка потребительских товаров, энергоресурсов, металлопродукции, сельскохозяйственных товаров.
Монография может быть полезна научным работникам, работникам государственных
органов управления, преподавателям вузов, аспирантам, студентам.
3. Економіка. Економічні науки : Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України : колективна монографія / Зимовець В.В., Даниленко А.І., Терещенко О.О. та
ін. ; за ред. В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України».– Електрон. дані. – К., 2019. – 306 с. – Режим доступу :
http://ief.org.ua/docs/mg/311.pdf (Об’єм 5,57 Мб. Обл.-вид. арк. 14,3). – ISBN 978-966-02-8988-8
(електронне видання)
У монографії визначено фактори і закономірності розвитку фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України. Виокремлено специфіку та ключові диспропорції у
фінансах підприємств, інвестиційній діяльності та банківському кредитуванні на рівні сектора
нефінансових корпорацій загалом та у розрізі видів економічної діяльності. Ідентифіковано
особливості моделей фінансування бізнесу великими, середніми та малими підприємствами.
Розроблено практичні підходи до оцінки фінансових ризиків підприємств в Україні. Визначено
ключові диспропорції у фінансах сектора нефінансових корпорацій на мікрорівні на основі
фінансових звітів репрезентативної вибірки підприємств за період 2006–2018 рр. Розроблено
теоретико-методологічний підхід до оцінки впливу податкової конкуренції на фінанси
підприємств. Визначено вплив процесів приватизації та концентрації капіталу на фінанси
підприємств. Проаналізовано вплив макрофінансових чинників, боргової політики уряду та
монетарної політики НБУ на фінанси підприємств. Досліджено тенденції інвестиційного потенціалу небанківських фінансових інститутів в Україні та визначено ключові особливості
фінансових відносин підприємств із фондовим ринком. Визначено причини скорочення виробництва в Україні та роль держави у фінансовому забезпеченні точок зростання.
Монографія буде корисною для наукових співробітників, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, які цікавляться проблематикою розвитку корпоративних
фінансів в Україні.
В монографии определены факторы и закономерности развития финансов предприятий
корпоративного сектора экономики Украины. Выделены специфика и ключевые диспропорции
в финансах предприятий, инвестиционной деятельности и банковском кредитовании на уровне
сектора нефинансовых корпораций в целом и в разрезе видов экономической деятельности.
Идентифицированы особенности моделей финансирования бизнеса крупными, средними и малыми предприятиями. Разработаны практические подходы к оценке финансовых рисков предприятий в Украине. Определены ключевые диспропорции в финансах сектора нефинансовых
корпораций на микроуровне на основе финансовых отчетов репрезентативной выборки предприятий за период 2006–2018 гг. Разработан теоретико-методологический подход к оценке
влияния налоговой конкуренции на финансы предприятий. Определено влияние процессов
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приватизации и концентрации капитала на финансы предприятий. Проанализировано влияние
макрофинансовых факторов, долговой политики правительства и монетарной политики НБУ
на финансы предприятий. Исследованы тенденции инвестиционного потенциала небанковских
финансовых институтов в Украине и определены ключевые особенности финансовых отношений предприятий с фондовым рынком. Определены причины сокращения производства в
Украине и роль государства в финансовом обеспечении точек роста.
Монография будет полезна научным сотрудникам, государственным служащим, преподавателям, аспирантам, студентам вузов, интересующимся проблематикой развития корпоративных финансов в Украине.
4. Економіка. Економічні науки: Розвиток фінансових інститутів ЄС та виклики для
фінансової політики України : монографія / [Борзенко О.О., Богдан Т.П., Шаров О.М. та ін.] ;
НАН України, ДУ«Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. ресурс. – К., 2019. –
372 с. : 42 табл., 20 рис. (Об’єм 1,56 Мб. Обл.-вид. арк. 16,9). – ISBN 978-966-02-8989-5 (електронне видання)
Ідентифіковано напрями розвитку і механізми позитивних зрушень фіскальних інститутів
ЄС та наднаціональних фіскальних норм, правил, процедур і суверенних інститутів держав –
членів ЄС; з’ясовано особливості та основні прояви процесу трансформації банківської системи ЄС у напрямі вдосконалення Валютного союзу та створення Банківського союзу; визначено
загальні критерії, принципи і підходи до регулювання ринку цінних паперів і страхового ринку
країн ЄС, а також перспективи формування єдиного ринку капіталу ЄС; передбачено напрями
подальшого розвитку процесів у сфері фінансового регулювання ЄС та його потенційного
впливу на фінансову систему України з урахуванням продовження процесу євроінтеграції.
Розроблено та створено науково-аналітичну базу для моніторингу і прогнозування якісних
динамічних змін фінансових інститутів ЄС, а також ідентифікації поточного і перспективного
впливу фінансових інститутів ЄС на систему фінансового регулювання в Україні з огляду на
необхідність виконання Україною положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також подальшого вдосконалення національних фінансових інститутів при підготовці України
до вступу в ЄС.
Монографія буде корисною для наукових співробітників, державних службовців, викладачів, аспірантів, які цікавляться проблематикою розвитку фінансових інститутів ЄС та фінансовою політикою України.
Идентифицированы направления развития и механизмы позитивных сдвигов фискальных институтов ЕС и наднациональных фискальных норм, правил, процедур и суверенных институтов государств – членов ЕС; выявлены особенности и основные проявления процесса
трансформации банковской системы ЕС в направлении совершенствования валютного союза и
создания Банковского союза; определены общие критерии, принципы и подходы к регулированию рынка ценных бумаг и страхового рынка стран ЕС, а также перспективы формирования
единого рынка капитала ЕС; предусмотрены направления дальнейшего развития процессов в
сфере финансового регулирования ЕС и его потенциального влияния на финансовую систему
Украины с учетом продолжения процесса евроинтеграции.
Разработана и создана научно-аналитическая база для мониторинга и прогнозирования
качественных динамических изменений финансовых институтов ЕС, а также идентификации
текущего и перспективного влияния финансовых институтов ЕС на систему финансового регулирования в Украине с учетом необходимости выполнения Украиной положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также дальнейшего совершенствования национальных финансовых институтов при подготовке Украины ко вступлению в ЕС.
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Монография будет полезна научным сотрудникам, государственным служащим, преподавателям, аспирантам, интересующимся проблематикой развития финансовых институтов ЕС
и финансовой политикой Украины.
5. Економіка. Економічні науки: Підприємництво в Україні: історико-інституційний
аналіз : монографія / [В.В.Небрат, Н.А.Супрун та ін.] ; за ред. д.е.н. В.В. Небрат ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2019. – 306 c. (Ум.-друк.арк. 33,25. Обл.вид. арк. 26,2). Наклад 50. – ISBN 978-966-02-9095-2
Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз : монографія /
[В.В.Небрат, Н.А.Супрун та ін.] ; за ред. д.е.н. В.В. Небрат ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та
прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2019. – 306 с. : табл., рис. Режим доступа:
http://ief.org.ua/?page_id=3625&mid=314 (Об’єм 5,57 Мб). ISBN 978-966-02-9087-7(електронне
видання)
Монографія представляє результати комплексного історико-економічного дослідження
процесу зародження, становлення, розвитку та трансформації підприємницької діяльності на
українських теренах від ХІ ст. до сьогодення. Виявлено історичні закономірності та національні особливості еволюції підприємництва як цілісного інституційного комплексу, основи ринкового господарства та рушія економічного розвитку. На основі застосування якісно нового в
українській науковій літературі історико-інституційного методологічного підходу до вивчення
еволюції господарського середовища обґрунтовано положення про деформацію інституту підприємництва у вітчизняній економіці як наслідок попередньої траєкторії її розвитку. Розглянуто історичні форми підприємницької діяльності та узагальнено провідні тенденції та істотні
бар’єри розвитку підприємництва в Україні на сучасному етапі.
Монография представляет результаты комплексного историко-экономического исследования процесса зарождения, становления, развития и трансформации предпринимательской
деятельности на украинской территории с XI в. до современных времен. Выявлены исторические закономерности и национальные особенности эволюции предпринимательства как целостного институционального комплекса, основы рыночного хозяйства и двигателя экономического развития. На основе применения качественно нового в украинской научной литературе историко-институционального методологического подхода к изучению эволюции хозяйственной среды обосновано положение о деформации института предпринимательства в отечественной экономике как следствие предыдущей траектории ее развития. Рассмотрены исторические формы предпринимательской деятельности и обобщены основные тенденции и существенные барьеры для развития предпринимательства в Украине на современном этапе.
6. Економіка. Економічні науки. Білорус О.Г., Власов В.І., Гриценко А.А., Єфименко
Т.І. Глобальна конвергентно-мережева фінансова економіка: Монографія. Науковий редактор академік НАН України О.Г. Білорус. – Globe Edit, 2019. – 612 с. (Ум.-др.арк. 35,63,
обл.вид.арк. 28,00). ISBN 978-613-9-41640-0
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 у ХХІ столітті.
Представлені авторські трактування основних категорій глобальної політекономії. Розкрито
специфіку та перспективи процесів глобалізації в постіндустріальну епоху. Спрогнозовано

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

141

еволюцію 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 та його проявів в умовах глобальної фінансіалізації економіки. Описано тенденції, закономірності та наслідки глобальної мережевої конвергенції в формуванні нової світової фінансової економіки.
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.
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.
7. Економіка. Економічні науки. Білорус О.Г., Власов В.І., Гриценко А.А., Єфименко
Т.І. Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір: монографія / НАН
України, ДУ «Інститут екон. та прогноз.. НАН України»; Інститут демографії та соціальних
досліджень ім. Птухи; МОН України; ДННУ «Академія фінансового управління»; КНЕУ ім.
В.Гетьмана; ОНЕУ. – Київ, 2019. – 287, [1] с. (Ум. друк. арк. 23,22, обл.-вид. арк. 25.38.) ISBN
978-966-02-8961-1
У роботі на основі узагальнення результатів багаторічних досліджень авторів, викладених більш ніж у 400 опублікованих працях, розкрито зміст і форми суперечливого процесу інтеграції України в глобальний соціально-економічний простір. Визначено логіку історичного
розвитку процесу глобалізації соціально-економічного простору і місце в ньому України. Показано, що внаслідок поєднання інверсійного типу ринкової трансформації та глобалізації
Україна потрапила в інверсійну пастку, яка зумовила циклічно-кризову соціально-економічну
динаміку. Викладено наукові основи збалансованого входження України в глобальний соціально-економічний простір та концептуальні засади її фінансово-економічної безпеки в цьому
процесі. Запропоновано напрями і шляхи подолання кризової соціально-економічної динаміки
та корекції соціально-економічної політики з урахуванням де стабілізаційного впливу глобалізаційних чинників.
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В работе на основе обобщения результатов многолетних исследований авторов, изложенных более чем в 400 опубликованных научных трудах, раскрыто содержание и формы противоречивого процесса интеграции Украины в глобальное социально-экономическое пространство. Определено логику исторического развития процесса глобализации социальноэкономического пространства и место в нем Украины. Показано, что в результате соединения
инверсионного типа рыночной трансформации и глобализации Украина попала в инверсионную ловушку, которая обусловила циклично-кризисную социально-экономическую динамику.
Изложены научные основы сбалансированного вхождения Украины в глобальное социальноэкономическое пространство и концептуальные основы ее финансово-экономической безопасности в этом процессе. Предложены направления и пути преодоления кризисной социальноэкономической динамики и коррекции социально-экономической политики с учетом дестабилизирующего воздействия глобализационных факторов.
8. Економіка. Економічні науки: Єлісєєва Л. В. Роль соціального капіталу в економічному розвитку: монографія. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Київ,
2019. – 356 с. – Наклад 300 прим. (Ум. друк.арк. 16. Обл.-вид. арк. 21,9.) ISBN 978-966-029120-1
Монографія присвячена дослідженню проблеми розкриття економічного потенціалу соціального капіталу та зміни його ролі в умовах цифровізації економіки. Розкрито економічну
суть, еволюцію наукових поглядів, індикатори виміру соціального капіталу та його економічних ефектів. Проаналізовано ключові тенденції розвитку соціального капіталу та його вплив на
національну й глобальну економіку. Охарактеризовано економічний потенціал інноваційних
форм соціального капіталу, які виникли внаслідок цифровізації економіки. Досліджено ключові зміни в структурі власності, управлінні, доходах, організаційних форм під впливом модернізації соціального капіталу.
Для науковців, працівників міністерств і відомств, викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами соціального розвитку.
Монография посвящена исследованию проблемы раскрытия экономического потенциала социального капитала и изменения его роли в условиях цифровизации экономики. Раскрыто
экономиче-на суть, эволюцию научных взглядов, индикаторы измерения социального капитала
и его эконо-мических эффектов. Проанализированы ключевые тенденции развития социального капитала и его влияние на национальную и глобальную экономику. Охарактеризованы экономический потенциал инно-вацийних форм социального капитала, который в результате
цифровизации экономики. Ис-Джено ключевые изменения в структуре собственности, управлении, доходах, организационных форм под влиянием модернизации социального капитала.
Для научных работников, работников министерств и ведомств, преподавателей, а также
всех, кто интересуется проблемами социального развития.
Наукові доповіді
За бюджетною програмою КПКВК 6541030
1.Економіка. Економічні науки: Розвиток фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України : наукова доповідь / за ред. д.е.н. В.В.Зимовця ; НАН України, ДУ
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«Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2019. – 62 с. (Обл.-вид.арк. 4,1. Ум. друк.7,2, наклад 150). – ISBN 978-966-02-8895-9
У науковій доповіді досліджуються та аналізуються фінанси корпоративного сектора
економіки України. Розкрито специфіку формування моделей фінансування бізнесу, в основі
яких лежить використання тіньових резервів та офшоризація фінансових відносин. Показано,
що бізнес не орієнтується на залучення капіталу на фінансових ринках. Він або свідомо не
відповідає вимогам фінансового ринку, не маючи наміру мати справу із зовнішнім фінансуванням (квазіризикова модель), або свідомо уникає відносин із фінансовим сектором задля
мінімізації ризиків (консервативна модель).
Для фахівців з питань корпоративних фінансів, вчених-економістів, викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
В научном докладе исследуются и анализируются финансы корпоративного сектора
экономики Украины. Раскрыта специфика формирования моделей финансирования бизнеса, в
основе которых лежит использование теневых резервов и офшоризация финансовых отношений. Показано, что бизнес не ориентируется на привлечение капитала на финансовых рынках.
Он или сознательно не соответствует требованиям рынка, не собираясь иметь дело с внешним
финансированием (квазирисковая модель), или сознательно избегает отношений с финансовым
сектором для минимизации рисков (консервативная модель).
Для специалистов по вопросам корпоративных финансов, ученых-экономистов, преподавателей и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.
2.Економіка. Економічні науки: Промислова політика як ключовий інструмент
стратегії розвитку : науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В. ; НАН
України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. ‒ К., 2019. ‒ 174 с. –
Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/sr/304.pdf (об’єм 3,29 Мб. Обл.-вид арк. 8,05). – ISBN
978-966-02-8126-4 (електронне видання)
У науково-аналітичній доповіді акцентовано увагу на необхідності здійснення у державі
виваженої промислової політики для модернізації вітчизняної промисловості та її розбудови
відповідно до цілей українського суспільства. Запропоновано напрями посилення інституційної спроможності держави в ході імплементації промислової політики, що полягають у забезпеченні інституційної узгодженості, стратегічної співпраці між урядом, бізнесом та іншими
групами суспільства, нівелюванні конфліктів та сприянні конкуренції.
Діагностовано ситуацію на ключових промислових ринках та виявлено найбільш вразливі сегменти з точки зору критичного спаду виробництва, надмірної імпортозалежності, розриву взаємозв’язку виробництва певних товарів із внутрішнім попитом. Окреслено пріоритетні напрями структурної трансформації розвитку промисловості з урахуванням зростання
ролі екологічного чинника та стимулювання екологічної модернізації небезпечних виробництв. Запропоновано низку інструментів – інституціональних, фінансових, екологічного
управління – задля реалізації механізмів екологічної реадаптації економічного зростання,
пов’язаного із розвитком промисловості. Запропоновано систему заходів з управління розвитком кадрового потенціалу, що в умовах трансформації промисловості має спиратися на механізми економічного саморозвитку, підвищення значущості освіти та управління знаннями,
підвищення якості професійної освіти промислового спрямування, формування сучасної інноваційної екосистеми у промисловості. Обґрунтовано вплив системи чинників інвестиційного
клімату на промисловий розвиток та оцінено його можливі зміни залежно від змін фінансових
характеристик інвестиційного клімату, що забезпечують передумови до індустріального ро-
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звитку. Обґрунтовано напрями посилення глобальних зв’язків у міжнародній торгівлі промисловими товарами та запропоновано механізми сприяння інтеграції України у глобальний ринок, у т.ч. досліджено інструменти технічного сприяння поширенню послуг вітчизняного промислового інжинірингу як в Україні, так і за кордоном.
В научно-аналитическом докладе акцентировано внимание на необходимости осуществления в государстве взвешенной промышленной политики для модернизации отечественной
промышленности и ее развития в соответствии с целями украинского общества. Предложены
направления усиления институциональной способности государства в ходе имплементации
промышленной политики, которые предполагают обеспечение институциональной согласованности, стратегического сотрудничества между правительством, бизнесом и другими группами общества, нивелирование конфликтов и содействие конкуренции.
Диагностирована ситуация на ключевых промышленных рынках и выявлены наиболее
уязвимые сегменты с точки зрения критического спада производства, чрезмерной импортозависимости, разрыва взаимосвязи производства определенных товаров с внутренним спросом.
Определены приоритетные направления структурной трансформации развития промышленности с учетом возрастания роли экологического фактора и стимулирования экологической модернизации опасных производств. Предложен ряд инструментов – институциональных, финансовых, экологического управления – для реализации механизмов экологической реадаптации
экономического роста, связанного с развитием промышленности. Предложена система мер по
управлению развитием кадрового потенциала, которая в условиях трансформации промышленности должна опираться на механизмы экономического саморазвития, повышения значимости образования и управления знаниями, повышения качества профессионального образования промышленного направления, формирование современной инновационной экосистемы в
промышленности. Обосновано влияние системы факторов инвестиционного климата на промышленное развитие и оценены его возможные изменения в зависимости от изменений финансовых характеристик инвестиционного климата, обеспечивающих предпосылки к индустриальному развитию. Обоснованы направления усиления глобальных связей в международной
торговле промышленными товарами и предложены механизмы содействия интеграции Украины в глобальный рынок, в т.ч. исследованы инструменты технического содействия распространению услуг отечественного промышленного инжиниринга как в Украине, так и за рубежом.
Збірники матеріалів та тез
За бюджетною програмою КПКВК 6541030
1. Економіка. Економічні науки: Убережемо сільськогосподарські землі в руках
українських хліборобів : матеріали круглого столу (Київ, 23 жовтня 2019 р.) / за ред. д.е.н.
Л.В. Молдаван ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2019. – 60 с.,
табл., рис. (Обл.-вид.арк. 3,4. Ум. друк. арк. 3,75, наклад 1000). – ISBN 978-966-02-9068-6
У науковому виданні зібрано тези доповідей учасників круглого столу в ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України» (23 жовтня 2019 р.), на якому розглядалися загрози
та ризики вільного нерегульованого ринку сільськогосподарських земель та способи їх упередження з урахуванням поширеного у країнах ринкової економіки досвіду.
Для широкого кола сільськогосподарських товаровиробників, представників обласних
та районних осередків сільськогосподарських об’єднань та територіальних громад, науковців,
працівників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, інших зацікавлених читачів.
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В научном издании собрано тезисы докладов участников круглого стола в ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины» (23 октября 2019), на котором рассматривались угрозы и риски свободного нерегулируемого рынка сельскохозяйственных земель и способы их предупреждения с учетом распространенного в странах рыночной экономики опыта .
Для широкого круга сельскохозяйственных товаропроизводителей, представителей областных и районных центров сельскохозяйственных объединений и территориальных общин,
ученых, работников органов исполнительной власти и местного самоуправления, других заинтересованных читателей.
2. Економіка. Економічні науки: Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України : монографічний збірник / за ред. акад. Гейця В.М., чл.-кор. Гриценка А.А. ; НАН України, ДУ «Ін-т
екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2019. – 388 с. : табл., рис. – Режим
доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/11.pdf (об’єм даних 5,38 Мб. Обл.-вид. арк. 17,1). – ISBN
978-966-02-8846-1 (електронне видання)
Монографічний збірник присвячено обґрунтуванню необхідних змін у соціальнокласовому структуруванні суспільства та системі економічної освіти з метою приведення їх у
відповідність до вимог реконструктивного розвитку економіки. Авторами запропоновано та
обґрунтовано шляхи і напрями розв’язання найактуальніших проблем соціально-економічного
розвитку, зокрема, недостатньої ефективності системи державного управління та браку інституційної спроможності системи соціального розвитку України; невідповідності між новими
вимогами до економічного мислення і сучасною економічною освітою; відсутності в Україні
механізмів формування цифрових компетенцій. Розкрито особливості впливу взаємозв’язку
економічних і політичних трансформацій на соціальну якість розвитку. Запропоновано основні
напрями формування нової якості економічної освіти та цифрових компетенцій громадян
України.
Монографічний збірник буде корисним як фахівцям у сфері економіки і політики, так і широкому колу читачів, які цікавляться соціально-економічними та інституціональними проблемами розвитку.
Монографический сборник посвящен обоснованию необходимых изменений в социально-классовом структурировании общества и системе экономического образования с целью
приведения их в соответствие с требованиями реконструктивного развития экономики.
Авторами предложено и обосновано пути и направления решения актуальных проблем
социально-экономического развития, в частности, недостаточной эффективности системы государственного управления и нехватки институциональной способности системы социального
развития Украины; несоответствия между новыми требованиями к экономическому мышлению и современной экономической образованием; отсутствия в Украине механизмов формирования цифровых компетенций. Раскрыты особенности влияния взаимосвязи экономических
и политических трансформаций на социальное качество развития. Предложены основные направления формирования нового качества экономического образования и цифровых компетенций граждан Украины.
Монографический сборник будет полезен как специалистам в области экономики и политики, так и широкому кругу читателей, интересующихся социально-экономическими и институциональными проблемами развития.
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3.Економіка. Економічні науки: Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув.
НАН України». – Електрон. дані. – К., 2019. – 159 с. – Режим доступу :
http://ief.org.ua/docs/scc/10.pdf (Об’єм даних 2,1 Мб. Обл.-вид. арк. 10,2). – ISBN 978-966-028881-2 (електронне видання)
Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячений ідентифікації
якісних поступальних змін фінансових інститутів ЄС (фіскальних інститутів, інститутів
банківської системи, фондового і страхового ринків); аналізу і прогнозам впливу поточного та
перспективного фінансового регулювання в ЄС на систему фінансових інститутів в Україні;
розробленню пропозицій щодо модернізації національних фінансових інститутів з урахуванням необхідності їх наближення до стандартів ЄС.
Сборник материалов международной научной конференции посвященный идентификации качественных поступательных изменений финансовых институтов ЕС (фискальных институтов, институтов банковской системы, фондового и страхового рынков) анализу и прогнозам влияния текущего и перспективного финансового регулирования в ЕС на систему финансовых институтов в Украине; разработке предложений по модернизации национальных финансовых институтов с учетом необходимости их приближения к стандартам ЕС.
4. Економіка. Економічні науки: Геоекономічні виклики для країн G7 : Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / відповідальний редактор д.е.н., проф.
О.О.о Борзенко, НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К.,
2019. – 128 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/14.pdf (Об’єм даних 1,11 Мб. Обл.вид. арк. 8,4).– ISBN 978-966-02-9096-9 (електронне видання)
Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячено дослідженню впливу
країн АСЕАН на G7; сучасним валютно-фінансовим, інвестиційним викликам для G7. Проаналізовано існуючі проблеми у сфері взаємодії країн G7 та запропоновано шляхи їх стабілізації.
Сформульовані нові ідеї та підходи щодо співпраці країн G7 на сучасному етапі розвитку.
Сборник материалов международной научной конференции посвящена исследованию
влияния стран АСЕАН на встрече G7; современным валютно-финансовым, инвестиционным
вызовам G7. Проанализированы существующие проблемы в сфере взаимодействия стран G7 и
предложены пути их стабилизации. Сформулированы новые идеи и подходы к сотрудничеству
стран G7 на современном этапе развития.
Періодичні видання Інституту
■ наукові журнали:
- «Економіка і прогнозування» – 4 номери (640 стор., 56 ум. друк. арк.);
- «Economy and forecasting» – 4 номери
- «Економічна теорія» (укр.) – 4 номери (480 стор., 42 ум. друк. арк.);
- «Экономическая теорія» (рос.) – 4 номери (480 стор., 42 ум. друк. арк.);
- «Український соціум» – 4 номери (660 стор., 53,5 ум. друк. арк.).
- «Економіка України» – 12 номерів (864 стор., 75,6 ум. друк. арк.).
- Вісник Інституту економіки та прогнозування 2019 – щорічник (88 стор., 10,20 ум.
друк. арк.)
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щорічний збірник наукових праць:

Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. –
Вип. 52 / гол. ред. д-р екон. наук В.В. Небрат ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – К., 2019. – 380 с. (18,1 д.а.).
52-й випуск збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної
думки України», підготовлений колективом відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», представляє результати актуальних наукових досліджень
у галузі економічної історії та історії економічної думки.
52-й выпуск сборника научных трудов «История народного хозяйства и экономической
мысли Украины», подготовленный коллективом отдела экономической истории ГУ «Институт
экономики и прогнозирования НАН Украины», представляет результаты актуальных научных
исследований в области экономической истории и истории экономической мысли.
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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
Генеральна асамблея ECVC La Via Campеsina
24https://youtu.be/f8qQy3BsL_I
la Via Campеsina з питань
м. Брюссель, Бельгія 26.03.19
обговорення плану дій по
імплементації декларації
ООН «Про права селян та
інших, людей, що працюють
у сільській місцевості», розробка Стратегії імплементації та участі України у цьому
процесі (м. Брюссель, Бельгія)
Круглий стіл «Сільський та ДУ «Інститут еконо- 07.07.19 https://www.youtube.com/watch
аграрний розвиток: стан та
міки та прогнозуван?v=P97lOezog90
перспективи» (м.Київ)
ня НАН України»,
https://www.ukrinform.ua/rubric
Центр «Соціальний
-presshall/2734504-silskij-taмоніторинг», Укрінagrarnij-rozvitok-stan-taформ
perspektivi.html
Інтерактивний круглий стіл
«Громадський моніторинг
інституціонального забезпечення Програми Світового
банку в Україні «Прискорення приватних інвестицій у
сільське господарство»
(м.Київ)
Громадський форум «Право
селян на землю: чи убезпечить земельна реформа селянсько-фермерське господарювання в Україні»
(м.Київ)

Міжнародній конференції
«Український Ядерний Форум-2019: Ядерна енергетика
- стан та тенденції розвитку»
Презентація «Жінки та чоловіки в енергетичному секторі
України»

ДУ «Інститут еконо- 25.07.19 http://urdn.org/pryskorenniaміки та прогнозуванpryvatnykh-investytsii-u-silskeня НАН України»,
hospodarstvo-interaktiviy-krugliyГС «Українська меstil/
режа сільського розвитку»
ДУ «Інститут еконо- 26.11.19 http://urdn.org/pravo-selian-naміки та прогнозуванzemliu-chy-ubezpechytня НАН України»,
zemelna-reforma-selianskoГС «Українська меfermerske-hospodariuvannia-vрежа сільського розukraini/
витку»,
Європейська координація La Via
Сampesina.
Асоціації «Українсь3http://www.atomforum.org.ua/ac
кий ядерний форум». 4.07.19 tivity/2019/reportazh_yaderno_e
nerhetychna_haluz_harant_stalo
ho_rozvytku_ekonomiky_ta_sus
pilstva .
Фонд ім. Г. Бьолля в 13.06.19 https://www.youtube.com/watch
Україні
?v=-tlNZ9uACc8.
Жіночий енергетич-
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на заході про «Європеїзацію
українського екологічного
законодавства».

Участь у Делегації експертного огляду в Баку
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ний клуб України, а
також за активного
сприяння та участі
Офісу Урядової
уповноваженої з ґендерної політики
PAEU
17.08.19 http://ecologкоманда проекту
ua.com/news/ekochelendzh«ECOBUSINESS»
startuvav
професійна асоціація
екологів України (
Professional Association of Ecologists of
Ukraine (PAEU)
Секретаріат Енерге161.https://energycharter.org/medi
тичної хартії та про- 19.09.19 a/news/article/energy-charterекту EU4Energy, м.
reviews-energy-efficiency-inБаку (Азербайджан)
azerbaijan/?tx_news_pi1%5Bco
ntroller%5D=News&tx_news_pi
1%5Baction%5D=detail&cHash
=47c53116b08d001be1ed2a369
de906ef
2. http://www.minenergy.gov.az/
index.php/en/news-archive/551the-draft-national-action-planon-energy-efficiency-wasdiscussed
3. https://en.trend.az/business/
energy/3121126.html
4. https://www.facebook.com/
ministry.energy/videos/4611904
27819646/
5. https://www.facebook.com/
ministry.energy/videos/2418914
638396689/
27.11.19 http://komekolog.rada.gov.ua/do
cuments/sluhannja/parlam_sluha
nnia/74714.html

Участь у парламентських
слухання на тему: "Пріоритети екологічної політики
Верховної Ради України на
наступні п'ять років"
Участь у делегації Конфе- м. Мадрид (Королівренції Організації Об'єдна- ство Іспанія)
них Націй зі зміни клімату,
відповідно до Розпорядження
Президента
України
№501/2019-рп Про делегацію
України для участі у Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату,
яка включатиме проведення
25-ї сесії Конференції Сторін

3https://www.facebook.com/mine
6.12.19 coenergy/posts/27136122720283
65?d=m
Більше про результати COP 25
для України за посиланням:
https://menr.gov.ua/news/34284.
html?fbclid=IwAR0QZK4aRIM
uew8_smObMWdmqh2866A0
W85IVKgisEawia7I3OlYlgNX9
kY
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Рамкової
конвенції
Організації Об'єднаних Націй
про зміну клімату, 15-ї сесії
Конференції Сторін, яка є
нарадою Сторін Кіотського
протоколу, та 2-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Паризької угоди
- участь у міжнародних заходах, зустрічах, засіданнях за участю представників
Академії та іноземних гостей, делегацій:
Дата проПриклади резульНазва
Співорганізатори
Учасники
ведення
татів
Міжнародна наукова
ДУ "Інститут еко- 27.02.19
Геєць В.М.
Виступ із вступконференція "Прономки та прогноним словом
блеми розвитку
зування
НАН
фінансових інстиУкраїни", Науковотутів ЄС».
дослідний інститут
фіскальної політики
університету
державної
фіскальної
служби України.
Міжнародна наукова
Національна академія 03.10.19
Геєць В.М.
Виступ із вступконференція "Геоеко- наук України, ДУ "Інним словом
номічні виклики для
ститут економіки та
країн G7".
прогнозування",
Національний інститут стратегічних досліджень
Податковий конгрес за участю університе12.12.19 Луніна І.О.
Виступ з допо"Управління публіч- тів Франції, Генуї,
віддю «Інструменими фінансами та Польщі, Індії та Винтарій оцінки репроблеми забезпечен- щої школи економіки,
зультативності
ня національної еко- менеджменту та пубадміністрування
номічної безпеки"
лічного управління
податку на додаУніверситет держав- Словаччини
ну вартість”
ної фіскальної служби
України
Виступ з допоConferinţa
InterНациональный Ин10Близнюк
віддю «Creşterea
naţională
Ştiinţificoститут Экономиче11.10.19 В.В.
economică
în
Practică
"Creşterea
ских Исследований
condiţiile
economică în condiţiile
(НИЭИ)
globalizării:
globalizării: bunăstare
bunăstare
şi
şi incluziune socială" =
incluziune
International Confersocială", conferinţă
ence on Theoretical and
internaţională
Applied
Economic
ştiinţificoPractices
"Economic
practică» (14 ;
growth in conditions of
2019 ; Chişinău).
globalization: welfare
Conferinţa
Internaţională
and social inclusion"
Ştiinţifico-Practică
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Назва

Співорганізатори

Семінар проекту
IIАSA-НАНУ «Комплексне моделювання
управління безпечним
використанням продовольчих, водних і
енергетичних ресурсів
з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку».
(м.Лаксенбург, Австрія)

Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, Президія НАН України

Семінар «Доступ до
землі у Східній Європі»
(м. Алуніш, Румунія)

Дата проведення

Учасники

151

Приклади результатів

24-27.02.19 Бородіна О.М Виступ з доповіКиризюк С.В. дями:
Бородіна О.М.:
«Інтегровані робастні траєкторії
сталого розвитку
України на основі
запровадження
сталої інтенсифікації виробництва, стратегій інноваційного землекористування
та диверсифікації
культур».
Киризюк С.В.:
«Виклики
об’єднання глобальних та локальних моделей
землекористування в контексті
світових тенденцій розвитку, технікоекономічної досяжності та ресурсних обмежень»
11-14.03.19 Бородіна О.М Доповідь на тему:
«Access to Land in
Eastern Europe:
Case of Ukraine».

Terre de Liens, Європейська Координація
Via Campesina,
IFOAM EU, Urgenci,
Eco Ruralis, Environmental and Agrarian
Justice Transnational
Institute
Засідання Генеральній European Coordination 24-26.03.19 Бородіна О.М
асамблеї ООН з пиVia Campesina
тань розробки плану
(ECVC)
дій по імплементації
Декларації ООН про
права селян та інших
людей, які працюють
у сільській місцевості
(м. Брюссель, Бельгія)
Міжнародна науковоННЦ «Інститут аграр30.05.19 Прокопа І.В.
практична конференної економіки
ція «Перспективні фо- НААНУ», Громадська

Участь в обговоренні плану дій
по імплементації
Декларації та
участі України у
цьому процесі

Виступ на тему:
Сільськогосподарська діяль-
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Приклади результатів
рми організації госпо- організація «Всеукраність домогосподарської діяльності на їнський конгрес вчедарств в конселі»
них економістівтексті інклюзиваграрників»
ного сільського
розвитку
Круглий стіл
Nyeleni ECA
1.06.19 Яровий В.Д.
Виступ із до"Nyéléni ECA Рух за
повіддю “Considпродовольчий сувереerations about the
нітет – розробка страcontent of the UN
тегій. Фокус – Східна
Declaration ot the
Європа та Центральна
rights of peasants –
Азія»,
how can we con(м.Бухарест, Румунія).
nect the rights defined in the Declaration with local
struggles?”
International Public
European Coordination
3.06.19 Яровий В.Д.
Презентація доConference
Via Campesina
сліджень ІЕП“Looking beyond the
НАНУ щодо прав
European Common Agселян; участь у
ricultural Policy: How
робочих групах, в
can human rights preобговоренні та
vail economic interests
розробці плану
in public policies for
дій щодо імплеfood and agriculture?
ментації Декла(м. Бухарест, Румунія)
рації ООН «Про
права селян та
інших людей, що
працюють у
сільській місцевості».
Семінар-тренінг «ІмEuropean Coordination 4-7.06.19
Яровий В.Д. Співпраця та
плементація Деклара- Via Campesina
консультації із
ції ООН про права
зарубіжними
селян та людей, які
партнерами у
працюють у сільській
процесі підготовмісцевості».
ки пропозицій
(м. Бухарест, Румудля органів влади
нія).
щодо національних планів дій з
імплементації
Декларації ООН
«Про права селян
та інших людей,
які працюють у
сільській місцевості»
XXIV міжнародна
Інститут сільського
8-13.06.19 Киризюк С.В. Виступ з доповіконференція екорозвитку і сільського
Риковська О.В дями: Киризюк
Назва

Співорганізатори

Дата проведення
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Учасники
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Назва
номістів-аграрників
(м. Красноброд, Польща)

Проект «Горизонт
2020 – підтримка
української системи
НДІ»
(м. Таллінн, Естонія)
15th International Conference ICTERI 2019
ICT in Education, Research and Industrial
Applications
(м.Херсон)
Міжнародний семінар
1-й діалог з Агроекології у регіоні
Центральної Азії,
Азербайджані, Туреччині, Білорусі та
Україні
(м.Бішкек, Киргизстан)
Наукова конференція
“CAP 2021+: balanced
development among the
dimensions of rural sustainability”,
Velké Bílovice, Czech
Republic (м. Velké Bílovice, Чехія)
Практичний семінар
«Twin City Bar Camp»
(м. Мінськ, Білорусь)
Конференція з прав
селян в Європі: впровадження Декларації
ООН про права селян
(UNDROP) в Європі та

Приклади результатів
господарства
С.В. «Challenges
Польської академії
for farming develнаук, Факультет
opment in
економічних наук
Ukraine: domestic
Варшавського
food consumption
університету наук про
pathways» (англ.).
життя
Риковська О.В.
«Rural informal
employment in
Ukraine: challenges and livelihood
impacts» (англ.).
Естонська до24-28.06.19 Бородіна О.М. Участь в Круглослідницька рада
му столі, семінарі
та інших заходах,
здійснюваних у
рамках Проекту
Kherson State Univer12.07.19 Попова О.Л. Certificate of Apsity,
preciation (OrganOSEF,
izing Committee in
ICTERI
recognition of the
efforts and performance of the
participant)
ФАО, European Coor- 28-29.08.19 Яровий В.Д.
Участь в обговоdination Via Campesiренні актуальних
na
проблем агроекології в країнах
регіону, презентація потенціалу
України
Співорганізатори

Дата проведення
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Учасники

European Rural Devel- 24-26.09.19 Бородіна О.М. Виступ з презенopment Network,
Яровий В.Д. тацією “AgriculInstitute of Agriculture
tural and rural deEconomics and Inforvelopment policy
mation (Prague)
challenges in EUUkraine relations”
ГО «Brains and Bridges», МЗС Німеччини

26-29.09.19 Киризюк С.В. Участь у роботі
тематичних груп
та секцій
27-01.10.19 Бородіна О.М. Участь у консультаціях та обговореннях щодо
впровадження основних принципів
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Назва
її вклад у SDGs (цілі
сталого розвитку) та
десятиріччя ООН у
сімейному фермерстві
(м. Брюссель, Бельгія)

Конференція «Сто
років розвитку польських сіл. Міждисциплінарний діалог між
поколіннями»
(м.Варшава, Польща)

Наукова конференція
«Warsaw Regional Forum 2019»
(м.Варшава, Польща)

Workshop “Smart Villages as an effective
way to address key

Приклади результатів
Декларації ООН
про права селян
та інших людей,
що працюють у
сільській місцевості у Європі та в
Україні, дала інтерв’ю щодо стану справ з правами селян на землю та можливостей їх розширення у відповідності
до основних статей Декларації,
що регулюють ці
аспекти.
Польська Академія
9-12.10.19 Попова О.Л. Виступ на тему
наук, Інститут розви«Розвиток україтку села і сільського
нських сіл в умогосподарства
вах децентралізації і реформування місцевого самоврядування».
Участь в обговоренні результатів
виконання міждисциплінарного
дослідницького
проекту і монографії «Неперервність і зміни.
Сто років розвитку польського села»
Інститут географії та 16-18.10.19 Яровий В.Д. Виступ з презенпросторової
ортацією на тему
ганізації ПАН;
«Towards spatial
Міністерство
Інвеjustice for rural
стицій та економічноcommunities under
го розвитку РП;
decentralization
Польська
Академія
reform in
Наук – Комітет геоUkraine»;
графічних
наук;
участь у дисПольське географічне
кусіях
товариство
Polish Rural Network 21-22.10.19 Киризюк С.В. Виступ з доповіддю “Building
communication
Співорганізатори

Дата проведення

154

Учасники
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challenges in rural areas”
(м. Варшава, Польща)

Регіональний семінар
ФАО для країн
Східної Європи та
Центральної Азії з
проблем комплексного розвитку сільських
громад (м. Будапешт,
Угорщина)
European Rural Parliament 2019
Європейський сільський парламент 2019
(м.Кандас, Іспанія)

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивний розвиток національної економіки:
глобальні тенденції,
можливості України
та роль агропродовольчого сектору»
Міжнародна
конференція
«Sustainable
development of
agriculture and rural
area from the Common
Agricultural Policy
perspective»
(м.Бухарест, Румунія)

Приклади результатів
platform for revitalizing rural areas
and promoting rural development
policy: Ukraine’
experience on
Smart Villages”
Food and Agriculture
22-25.10.19 Бородіна О.М. Участь в обговоOrganization of the
ренні потреб та
United Nations (FAO)
обмежень у розвитку сільських
громад в країнах
Східної Європи
та Центральної
Азії.
Europe for
Citizens 6-9.11.19
Яровий В.Д. Виступ з презентацією «PromotProgramme of the EU,
inginterestsofpeasPartnership for Rural
antsandsustainaEurope, European Rubleruraldevelopral Community AllimentgoalsinUkance,
European
raine”; участь у
LEADER Association
дискусіях, обгоfor Rural Development,
вореннях, у підУряд Астурії
готовці документів – Маніфесту
та Декларації
ERP 2019
Міністерство освіти і 21-22.11.19 Попова О.Л.
Виступ на тему
науки України, Наці«Реформа місцеональний університет
вого самоврядубіоресурсів і прировання у контексті
докористування Украінклюзивного
їни, Житомирський
сільського розвинаціональний агроетку»
кологічний університет
The Institute of
11.12.19 Киризюк С.В. Презентації на ІІ
Agricultural Economics
Риковська О.В. сесії:
Киризюк С.В.
of the Romanian
«Diversification of
Academy
the farm activities
as economic bases
for inclusive rural
development» Риковська О.В.
«Rural informality
and inclusive
development in
Ukraine:
challenges and
opportunities»
Співорганізатори

Дата проведення
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Учасники

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
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участь у телепередачах:
Назва телеканалу
Учасник
Теми обговорення
NV Телеканалу
Кораблін С.О. Інтерв'ю на тему "Щодо впровадження Закону України
"Рада (відео)
"Про валюту та валютні операції".15.02.2019
UA політика.
URL: http://newsvideo.su/video/ 10284311
РАДА ТВ
Прозоров Ю.В. Виступ на Парламентському телеканалі РАДА ТВ 6.03.19
р. у програмі «ПолітикаUA»
http://newsvideo.su/video/10385440 на тему підсумків роботи НБУ 2018р.
Ukrlife.TV
Зимовець В.В. В Україні відбувся "фінансовий нокдаун" 16 Січня 2019.
http://www.ukrlife.tv/video/politika/v-ukrayini-vidbuvsiafinansovii-nokdaun-vladislav-zimovets
Зимовець В.В. Вивіз капіталу з України. 11/07/2019.
http://www.ukrlife.tv/video/ekonomika/viviz-kapitalu-zukrayini-zbilshuetsia-shchorazu-koli-nova-vlada-ne-mozhedomovitisia-z-oligarhami-vladislav-zimovets
Телеканал ZIK
Зимовець В.В. Інтерв’ю. 23.08.2019 р. 9.30
Телеканал ZIK
Зимовець В.В. Прямий ефір.. 14.10.2016. 9.35
Телеканал ZIK
Зимовець В.В. Прямий ефір. 25.10.2016. 13.15
Про економічний розвиток України в 2019 р. 16.12.2019.
Ukrlife.TV
Зимовець В.В.
9.00
Виступ на теле- Єгоров І.Ю.
По проблемах науково-технічного розвитку 28.11.2019 р.
каналі «Рада»
Телеканал ZIK
Плотніков О.В. 09.01.2019. 16.00-17.00https://zik.ua/tv/video/192959
Urlife.TV

Телеканал НАШ.
Ток-шоу с Р. Сукачевым
Телеканал
NewsOne
Телеканал НАШ
Перший діловий

Телеканал ZIK
Телеканал НАШ.
Телеканал
NewsOne
Телеканал ZIK
Телеканал НАШ.
Ток-шоу с Р. Сукачевым
Телеканал
NewsOne

Плотніков О.В. 11.01.2018. 16.45-18.00https://youtu.be/CGQTmxKF8hk
Плотніков О.В. 19.01.2019. 12.10-12.40 https://youtu.be/j3M0NVtgYbs
Плотніков О.В. 21.01.2012. 23.00-24.00 https://youtu.be/LlIhOGObqWg
Плотніков О.В. 28.01.2019. 19.10-19.20
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2Fvm8NVkEhMQk%3Ffbclid%3DIwAR1sQ-8qM-UbAg7FjEy5TBLjTzGOweuvSNoQn9TfminBl4C5za2nkryQfo&h
=AT2C73yZ_InLlaGX0QLxidiGctlHQgURf01Yb98QsMWU
HMRZOclVHbqC2qgkqyY59B_gJLGghyN7A52wF4JFRMO9onwayfcVaCFvpOUavECZbQHb84m_OYgCGoOpqM
OKcWv1EwHizCaof6aO5FkXvvbExEGKU40
Плотніков О.В. 30.01.2019. 16.10-17.00 https://youtu.be/1ob3xSJ29aE
Плотніков О.В. 30.01.2019. 21.30-22.30
Плотніков О.В. 31.01.2019. 13.30-14.00
Плотніков О.В. 14.02.2019. 16.00-17.00 https://youtu.be/12ZJt4qo_-Q
Плотніков О.В. 22.02.2019. 16.40-18.00 https://youtu.be/nAMbC9jogBM
Плотніков О.В. 02.03.2019. 12.00-12.30 https://youtu.be/zfoAiCpqXsM

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Телеканал НАШ.
Ток-шоу с Р. Сукачевым
Телеканал НАШ
Телеканал
NewsOne.
Прямий канал.
Ток-шоу «Ситуація» з Т. Березовцем та М.
Леончук
Телеканал НАШ

Телеканал
NewsOne

Телеканал ZIK

Телеканал
NewsOne
Телеканал НАШ.
Ток-шоу с
Р.Сукачевым
Телеканал НАШ.
Ток-шоу с
Р.Сукачевым
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Плотніков О.В. 04.03.2019. 16.40-18.00
Плотніков О.В. 06.02.2019. 23.10-24.00 https://youtu.be/UsU1E76y8og
Плотніков О.В. 14.02.2019. 14.10-14.40 https://youtu.be/grZ6nbL5fhw
Плотніков О.В. 05.03.2019 https://youtu.be/Hv1YUxlg4Wc

Плотніков О.В. 06.03.2019. 21.30-22.30
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FEfb3vzFIghk%3Ffbclid%3DIwAR0WfNtTAc9RM1iWKq
QT45Kqjm9KXGxZLKfGFrZJtANgbbBhg_AAef5gz0&h=AT3sWoo0-vzDbUWqhK9Hb9z1zGGtfro5L6VRR7oA12dOGNYNtlu95SDYgWVEIvpk0NWw_N
D9X_9Q-q6ZL0gTyAlneaSm3nEtfMHrklPByh2PFKsYGZoUPCqhJHQhQtfDw6CqxIBywSLvihilQvwFejwBTzCbNIl6h9M6
Mn2u8vNeXeICow6P5aPn91OETgS7vqQ0NPx67bMzswdgg
Ip1NRCK-4YYIOYPnkrL20vj7nOsO8VeDe2G0J1rKwG63Mn1SlnCefXNgA1nXzMjBA5qeLd2uF_CEciGBVK6EnTa5
J4FG_oVx1lNHc3jJifDrPos_3kE1ehgiMZ4U6ZZxgwmAsnBBa4awOHqm9GUc1mUU3KQQG
Плотніков О.В. 14.03.2019. 14.30-15.00
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FrdItjueIHU%3Ffbclid%3DIwAR0J1tLmvZw4AB55tY5zFmE
_U19BNbeB-mqBplzdShm1t6J701_dLdiVU8&h=AT3jvM4i85mLSY761TjhoNSlPZvnAfiLfr
SROm6N5fJFe4pCymz0bdHSjRTuwSqDBQx3C21khfmk1Lt1W0BkkFsVhMZiwWqaapvpCE88yw
NnyOdgt5V-CPjdf_szorCMXESTvfk4sKy0VFuQzlEbpk
https://youtu.be/9KAgA5eFO3o
Плотніков О.В. 19.03.2019. 16.00-17.00
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FI1tgM58utGA%3Ffbclid%3DIwAR2ZFHs84zJdNYZyLkc
7csO4eJhqZg1CgSicIGB3gZaTMYljXD_fqNDDrA0&h=AT
05o0n7EzSn8FunOz7ChrEXuntnCklyJiOj8Y0OS7veP9mj3Z
WlK_9yESXYBbuPEvLa_Nd_7NROpQsXeP4C9dTkEzD7I
PXo0KYJDroUqjXGyHazKXRILOtti29ujuLxgxCbvWXkYCGJZsMjxc-WbI
Плотніков О.В. 02.04.2019. 15.10-16.00 https://youtu.be/rYIxfWizoTY
Плотніков О.В. 05.04.2019. 16.30-18.00 https://youtu.be/YmG1VKuZN8E
Плотніков О.В. 15.03.2019. 16.40-18.00 https://youtu.be/clPXW3K88yE

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Телеканал
Україна. Головна
тема

Телеканал НАШ.
Ток-шоу с
Р.Сукачевым

Телеканал ZIK

Телеканал НАШ.
Ток-шоу с
Р.Сукачевым
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Плотніков О.В. 17.03.2019. 20.0021.00https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyout
u.be%2F5AW4ht5DIqQ%3Ffbclid%3DIwAR1TZaCDdaCeR
ginwesNyD16vKoeeNf9d9K6D3oez0iA7JonLXq_y33dIMU
&h=AT0TsvTgu7uqOUed8Q7jzrf8XpEvkcRkwD1JeQ3KtgeOmDdIGCF
AlcEzX2mP99jEYuHpLxVSjvB7VQo02XsDiZsKxCdRs7F9fgWcgcw4mkAYW138awz4NZ4Uipj
OV9f0HhFoaGQbv010kVCY0TUirswXUwE6YVHz4es8cH2aBcLxVfUFURhWlsAJrA9vFhTAsECYJg28R-L-iirkf28xkbiGxGtrpvmgxhDjaLJXmqeJ3PMbtd7BEDwdHkLzFoPum
BoOEj6XbRdTU8cegdCHpbtvUg417_TAnYfLjDUHYBxpnj
pDl2kNIKuxX8RIBvm2YtEObI8y9bmDs7xF7vcqlx3j0ifYC
3etpml6KPKQzWs8pf
Плотніков О.В. 25.03.2019. 15.0016.30https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyout
u.be%2FcOyc5MtZLhM%3Ffbclid%3DIwAR2LEXYp5E5sd
PKkryzKcXAULJH4I8p9xnYL0jktcngkZlEn4r0rOdG4os&h=AT2C1PK-2oebabifwCvwsuIiRDzqg8yf3nT2258FRe8lyOc0M1ln4X9v4CPZqzrNj6Xj4UpN7E6JjBxY8qqUknAwLDoACtq2a2Q5C7dZpyLAFZoxDYtjl14bxIOrXWiGzumWfPtNPf8sRiVVJuKv5H0f43ZwAKbmIDTII3tOXtCFUKXOF6bq1K2HsQn3StOMU95JtkSesKcR3JuAEaZDuJ
MDCVSM6dmrTJfEtpyfqIguZmxTRlupmk5_StKXFg4jGmoSn52hP6JBeiS6v9xxXkcncvJtnuDNFi1
ypXUSPQ3wHJnguriBNWE4W_m82cCDJkSDmHyZ0sLWbqQYOSAZIG7cuufbClLrPfziEMH
GDbed
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FCGQTmxKF8hk%3Ffbclid%3DIwAR0SJl0AV56Xjq1Ryr
gzWebigkxgWScYm0CWz2SotJsM9skw76sQqSq2tI&h=AT2mBOMUE_tqtvV6zdY9haVMlyvDB6tfdtGAL3R8u1ZRjsW
V4esloMY-9cMFA7PCMAbzs0twhiWvHgAyMFX48QYZi8K13uW3PvziXIDCRTjBCqBTET09us6kCyQBicyDvk8DMJfrVAZ4tGaS
eKbRqw_T4BmnW
Плотніков О.В. 09.04.2019. 16.00-17.00
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2Fvm8NVkEhMQk%3Ffbclid%3DIwAR1sQ-8qM-UbAg7FjEy5TBLjTzGOweuvSNoQn9TfminBl4C5za2nkryQfo&h
=AT2C73yZ_InLlaGX0QLxidiGctlHQgURf01Yb98QsMWU
HMRZOclVHbqC2qgkqyY59B_gJLGghyN7A52wF4JFRMO9onwayfcVaCFvpOUavECZbQHb84m_OYgCGoOpqM
OKcWv1EwHizCaof6aO5FkXvvbExEGKU40
Плотніков О.В. 17.04.2019. 16.30-18.00 https://youtu.be/99j8F-GTou4

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Телеканал НАШ.
Ток-шоу с
Р.Сукачевым
Телеканал
NewsOne
Телеканал ZIK
Телеканал НАШ.
Ток-шоу с
Р.Сукачевым
Первый городской телеканал
(Одесса)
Телеканал ZIK
Телеканал
NewsOne
Перший діловий
Телеканал НАШ.
Ток-шоу с
Р.Сукачевым
Телеканал НАШ.
Ток-шоу с
Р.Сухачевым
7-й телеканал
(Одесса), включение по телефону

Телеканал
NewsOne
Телеканал НАШ
Телеканал НАШ
Телеканал ZIK.
Програма «Правила життя»
Телеканал
NewsOne
Телеканал НАШ.
Ток-шоу с
Р.Сухачевым
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Плотніков О.В. 23.04.2019. 16.30-18.00 https://youtu.be/7EJebWGxBM4
Плотніков О.В. 26.04.2019. 16.15-17.00 https://youtu.be/xLOgRFcxdvM
Плотніков О.В. 29.04.2019. 16.00-17.00
https://zik.ua/…/zasluzhenyy_ekonomist_ukrainy_doriknuv_
kom…
Плотніков О.В. 02.05.2019. 15.00-16.30 https://youtu.be/BI--jutoE2I
Плотніков О.В. 11.05.2019.22.05-22.10
https://m.youtube.com/watch?v=ShbkyeinY-g#dialog
Плотніков О.В. 13.05.2019. 16.00-17.00 https://youtu.be/ex2QA2-2DpM
Плотніков О.В. 14.05.2019. 16.30-17.00 https://youtu.be/XwoFx9EXnEk
Плотніков О.В. 20.05.2019. 20.13-20.28 https://youtu.be/-2eewB5CefA
Плотніков О.В. 23.05.2019. 15.00-16.30 https://youtu.be/H0c5Zy-QJag
Плотніков О.В. 13.06.2019. 16.30-18.00
https://youtu.be/Ld1HrfaopEQ
Плотніков О.В. 17.06.2019. 18.25
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FEfb3vzFIghk%3Ffbclid%3DIwAR0WfNtTAc9RM1iWKq
QT45Kqjm9KXGxZLKfGFrZJtANgbbBhg_AAef5gz0&h=AT3sWoo0-vzDbUWqhK9Hb9z1zGGtfro5L6VRR7oA12dOGNYNtlu95SDYgWVEIvpk0NWw_N
D9X_9Q-q6ZL0gTyAlneaSm3nEtfMHrklPByh2PFKsYGZoUPCqhJHQhQtfDw6CqxIBywSLvihilQvwFejwBTzCbNIl6h9M6
Mn2u8vNeXeICow6P5aPn91OETgS7vqQ0NPx67bMzswdgg
Ip1NRCK-4YYIOYPnkrL20vj7nOsO8VeDe2G0J1rKwG63Mn1SlnCefXNgA1nXzMjBA5qeLd2uF_CEciGBVK6EnTa5
J4FG_oVx1lNHc3jJifDrPos_3kE1ehgiMZ4U6ZZxgwmAsnBBa4awOHqm9GUc1mUU3KQQG
Плотніков О.В. 24.06.2019. 14.00-15.00 https://youtu.be/l2tqpfQ8E6I
Плотніков О.В. 26.06.2019. 19.30-21.00 https://youtu.be/72xnFMo22jA
Плотніков О.В. 05.07.2019. 14.15-15.15 https://youtu.be/_WFYm1MTVT0
Плотніков О.В. 12.07.2019. 17.10-18.00 https://youtu.be/aPqlytrkPpk
Плотніков О.В. 16.07.2017. 14.00-14.30 https://youtu.be/b4hFa9sYGbw
Плотніков О.В. 16.07.2019. 15.00-16.30 https://youtu.be/6tOjJOKjQac

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Телеканал ZIK
Телеканал НАШ.
Ток-шоу с
Р.Сухачевым
Телеканал ZIK по
телефону
7-й телеканал
(Одесса), включение по скайпу
Телеканал ZIK,
включення телефоном
Телеканал
NewsOne, включення телефоном

Телеканал ZIK,
включення телефоном

Телеканал НАШ
Телеканал
NewsOne
Телеканал ZIK
Телеканал
NewsOne телефоном
Телеканал НАШ
Телеканал ZIK
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Плотніков О.В. 22.07.2019. 11.00-12.00 https://youtu.be/bG3zMSk_ilI
Плотніков О.В. 24.07.2019. 16.30-18.00 https://youtu.be/450oq34AZoA
Плотніков О.В. 25.07.2019h https://youtu.be/99j8FGTou4?fbclid=IwAR20jaDDBunjhwihg5oYGHso8zxVCiE5262901Ii_78sfJ2R2lGGCh9zfs
Плотніков О.В. 25.07.2019. 20.00-20.30 https://youtu.be/3J-6m8nEWAQ
Плотніков О.В. 29.07.2019. 11.40-11.50
https://youtu.be/xLOgRFcxdvM?fbclid=IwAR1d5N1MF6DU
-DJy5-9RvUKoKncW3VeJMItEHMNA3eXAyMH5nEa47mCgd4
Плотніков О.В. 29.07.2019. 17.40-17.45
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzik.ua%2F
news%2F2019%2F04%2F29%2Fzasluzhenyy_ekonomist_uk
rainy_doriknuv_komandi_zelenskogo_1562343%3Ffbclid%3
DIwAR08v42gftSwaMvtHBF7OnyWc4u8ZgDXmBruTVPg8
Me08oXEFTsOm7feSY4&h=AT17H3ViRG32U6NQsLJejlI
AniDae1frDnv5mtkHKuJrqx00pOdopXHGJ8ECAhAb97g94
HUy7Xv2xZ5T4lUFjnPg6l9i6yJOy7HDb2U2uBbTInlAMg0NsCarMrIYdp67Ib4d2UXiCQr5Mp223
Xh9DiaQMBy3jDe
Плотніков О.В. 30.07.2019.
13.40https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyout
u.be%2FBI-jutoE2I%3Ffbclid%3DIwAR2PTDK1JrxWd_vmUVl04KpGh
B52lUT7_n49VvaaEXxckbVgAVXEEnJt1zs&h=AT1t2N87a
tbN55aVdZ9s_WDOnfhOnUNYCdBvaE6Fo1qp7HtjTKHT8
3zZwk1Zh6bIo6eQwZqBE0WEy4Cetx6z6i8asAIFAWCRySWJxl2QYBs3zur9rNXLpHeT5rkYzv82IsjGCAs1RkqVGh4fwgjl7AHS38cVpx_6lg1kMGuSHHZ
aUWQ_x8-JLH-M25BAgi9S6DHQkYH_j4kwzcFF0wU7H3_B6Wr5cvjlVtBvrQ74aawB3g_jBB_EglMITg8l6TqypLtdFJXHSTuNWYZR9ti6rkc
0r0DLaQv3LHn0ZOgqbwnJ9PNMCZXm1wiuI4fvGweYxamGJ5pt3wqhWqza66ERvif
7taZ1EsBFmjws1HCoEI-UK
Плотніков О.В. 30.07.2019. 16.00-17.00 https://youtu.be/bHF9GpxPUJ0
Плотніков О.В. 01.08.2019. 10.15-11.00 https://youtu.be/hYeIdjN9LL8
Плотніков О.В. 01.08.2019. 14.00-15.00 https://youtu.be/NBTG3YISFzg
Плотніков О.В. 06.08.2019 https://youtu.be/KbGyb-yGgTo
Плотніков О.В. 06.08.2019. 10.00-11.00 https://youtu.be/HYH8iUB9fFA
Плотніков О.В. 08.08.2019. 19.00-22.00 https://youtu.be/h4ZgNlV2Q90

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Телеканал
NewsOne телефоном
Телеканал НАШ
Телеканал
NewsOne
Канал «Медиаинформ», Одесса,
по телефону
Телеканал ZIK
Телеканал НАШ
Телеканал
NewsOne
Телеканал НАШ
Телеканал НАШ.
Ток-шоу с
Р.Сухачевым
Телеканал ZIK.
Правила життя
Телеканал ZIK
включение по
скайпу

Телеканал Прямой. Программа
Ситуация с Мариной Леончук

Телеканал
NewsOne
Телеканал НАШ
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09.08.2019 https://youtu.be/Xt4eewV61aY
Плотніков О.В. 14.08.2019. 16.10-17.00 https://youtu.be/b_puSKAYLzY
Плотніков О.В. 14.08.2019. 15.00-16.00 https://youtu.be/ytqTlM85t_w
Плотніков О.В. 22.08.2019. 19.55-20.05 https://youtu.be/DrvpflQ-0Tg
Плотніков О.В. 23.08.2019 https://youtu.be/kUsFG5uJSis
Плотніков О.В. 23.07.2019. 14.00-15.00 https://youtu.be/fmTUwiw5kSk
Плотніков О.В. 28.08.2019. 17.15-18.00 https://youtu.be/WecR70T_DjQ
Плотніков О.В. 30.08.2019. 08.00-09.00 https://youtu.be/IvFlutQSDa4
Плотніков О.В. 09.09.2019. 15.00-16.30 https://youtu.be/W-mVTdbBy0E
Плотніков О.В. 11.09.2019. 22.00-23.00 https://youtu.be/OlwzXBvI_uU
Плотніков О.В. 16.09.2019. 9.50
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FLd1HrfaopEQ%3Ffbclid%3DIwAR2c7tDOPzcI4MMz4eT
XRiG1O1Br0MXGXS0tjM2l6roZteRTiPpYuC5x8Q&h=AT19Itdo2tfmF__EeqtNEptJsvQnk_5VikG3JNwq9C4W67iprvgzA-pxjCKXKMfQ8VIxIvMW7pAoYR03Y6Bxey1MkyZVxNt_QM1x5lBImxCjw_octzFJeDJlZuFt8kZxkl-Ul2VXtBuHpA1dOONZb9VOTJ_VRcNVFEEz_I8bs1QmFzAWj
DYiEc-joFg541yRtcuLUndxdU7um0j0v9Yp5rzggICfMPf2oQ81detdG3cv7P5kjUzxmCj60
I98ZbiZ5NhRVcLxIZ8wsoudgU37dy4ljb9s522IRvp4k5b9tAjCavFOWdkQO57FjeZrVYESMo0lyJm_BJI7PHDObFUbQgGt9hHasQN5usfBgXr-XCSq
Плотніков О.В. 18.09.2019. 17.00-18.00
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FEfb3vzFIghk%3Ffbclid%3DIwAR0WfNtTAc9RM1iWKq
QT45Kqjm9KXGxZLKfGFrZJtANgbbBhg_AAef5gz0&h=AT3sWoo0-vzDbUWqhK9Hb9z1zGGtfro5L6VRR7oA12dOGNYNtlu95SDYgWVEIvpk0NWw_N
D9X_9Q-q6ZL0gTyAlneaSm3nEtfMHrklPByh2PFKsYGZoUPCqhJHQhQtfDw6CqxIBywSLvihilQvwFejwBTzCbNIl6h9M6
Mn2u8vNeXeICow6P5aPn91OETgS7vqQ0NPx67bMzswdgg
Ip1NRCK-4YYIOYPnkrL20vj7nOsO8VeDe2G0J1rKwG63Mn1SlnCefXNgA1nXzMjBA5qeLd2uF_CEciGBVK6EnTa5
J4FG_oVx1lNHc3jJifDrPos_3kE1ehgiMZ4U6ZZxgwmAsnBBa4awOHqm9GUc1mUU3KQQG
Плотніков О.В. 20.09.2019. 14.20-15.00 https://youtu.be/lNEpSobuXVg
Плотніков О.В. 20.09.2019. 15.20-16.40 https://youtu.be/VN9n7o_T0qw

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Телеканал НАШ.
Включення телефоном
Крымскотатарский канал
ATR

Телеканал НАШ.
Ток-шоу с Р. Сухачевым
Телеканал ZIK.
Включення
7-й телеканал
Одеса. Включення телефоном

Телеканал
NewsOne. Включення телефоном
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Плотніков О.В. 24.09.2019. 12.50
Плотніков О.В. 24.09.2019. 16.20-17.00
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FI1tgM58utGA%3Ffbclid%3DIwAR2ZFHs84zJdNYZyLkc
7csO4eJhqZg1CgSicIGB3gZaTMYljXD_fqNDDrA0&h=AT
05o0n7EzSn8FunOz7ChrEXuntnCklyJiOj8Y0OS7veP9mj3Z
WlK_9yESXYBbuPEvLa_Nd_7NROpQsXeP4C9dTkEzD7I
PXo0KYJDroUqjXGyHazKXRILOtti29ujuLxgxCbvWXkYCGJZsMjxc-WbI
https://atr.ua/…/bugunsogodni-240919-gist-oleksijplotnikov…https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2
Fyoutu.be%2FaPqlytrkPpk%3Ffbclid%3DIwAR38yXFvfctM
CkTbq9EV8vA3CCCF7DLERmrhhhzK36YwhDuBhPfoukT
9UX0&h=AT0b47qm2C61GQmHnP4yti1yzEpyS0xHjR7_1v
XfibwANOJstD3ThVGY3J8SGWfmnfN3QFichOvMomYjK
xIa9t09ghbOzQ74B3ZC-F3ox8yuIF6bDaiLPZDOaSz8_CBOEym9qWG0GKlxi7fPIjSpOJ8CNncmd57
Плотніков О.В. 25.09.2019. 15.00-16.30 https://youtu.be/dbEw9MvwMnQ
Плотніков О.В. 30.09.2019. 21.40 https://youtu.be/x1qctjllsNE
Плотніков О.В. 01.10.2019. 16.10-16.15
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2Fvm8NVkEhMQk%3Ffbclid%3DIwAR1sQ-8qM-UbAg7FjEy5TBLjTzGOweuvSNoQn9TfminBl4C5za2nkryQfo&h
=AT2C73yZ_InLlaGX0QLxidiGctlHQgURf01Yb98QsMWU
HMRZOclVHbqC2qgkqyY59B_gJLGghyN7A52wF4JFRMO9onwayfcVaCFvpOUavECZbQHb84m_OYgCGoOpqM
OKcWv1EwHizCaof6aO5FkXvvbExEGKU40
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2F450oq34AZoA%3Ffbclid%3DIwAR2JOS2jn7snbfnWJq_5
mSMp54hLtwk0b6N4Aih71VToAytSfi3IW5oVQPI&h=AT0
-yNpXYJL1c9iXHXKpVKFRFJMr27xAq37C8Izcu2CkVKTyNVfbDT71qF1V6PDJv48rwmux329RVbt_39cmYd7wl5X_6dRAG4TSYIqbI0Gv
VgGPU5DqDO5gF4Dimmx5ExJuc81NhOTHq4ajXkvULFRX9QkTA8tAMLdEb_BToL
Nes426q_jdfCtLX06TMb2HPTxMRXfGXm4leVxxLNpr5yB
wb6bt9Pdh39BMUbueSueX83891rOH2D0kJ4fVBHkCNoRf
UWIbARbtrWBfEICaPDnwTiYIjNm6VDN3n4gGwnjQmj7xV2KkKN1db9qLATOr4JLQ
DSvn0KoPPTloJqlmM9so-PCs_38taBn8j-V2k8G3BOy4
Плотніков О.В. 08.10.2019. 11.50 https://youtu.be/iLlpg_sIHA8
https://youtu.be/xLOgRFcxdvM?fbclid=IwAR1d5N1MF6DU
-DJy5-9RvUKoKncW3VeJMItEHMNA3eXAyMH5nEa47mCgd4

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Телеканал ZIK по
телефону

Первый городской телеканал.
Одесса

Телеканал НАШ.
Включення телефоном
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Плотніков О.В. 03.10.2019. 9.40
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FD6dbMhzmgys%3Ffbclid%3DIwAR2bdulh9lr8etK17hsLg
E5VwaZp4KUyCgmB1F4kHBCKE4VKTz1gHZlBdU4&h=
AT3L4t-ipm2fqAAEJ7JgtEeR51VEPCy0knf8cmMBGWhFBGwN6manf3pPkcUNbB3
80bKW67F9wY6m6G7yKfla3hmEgf1dcJ_1IaQHQ5ibh17U2
sP69P7nRfedrAtABujr10v-xKy5s2kb1vu2teFo8c9iWe5OPFlTSJFtllTdVbWcssFuSkg23ThF1pqn
JVd2jzPaoefgdCuefYNCLeAPbMR5_8NhUEPDY1aDkcFU
QGJt9ctXDsLr4BOa4cOXfygkSD2atast8kE9q4h0bfAWFcd5ScOP09nv18VFz_v4IyEniqCBajK
wsrvtnbTGYYiPWOwG20DxJH8HVGZ_JmjyM6ltfkZm9tW
PrwvuOiiHdcOtrkY3 https://youtu.be/99j8FGTou4?fbclid=IwAR20jaDDBunjhwihg5oYGHso8zxVCiE5262901Ii_78sfJ2R2lGGCh9zfs
Плотніков О.В. 04.10.2019. 18.30
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2F7EJebWGxBM4%3Ffbclid%3DIwAR2oMyWzqtZn5RNp4
7P8lEso_M3OSZDPqhuPxKo2e_OrtPYjv2l6mSJAvb4&h=A
T0RXdEGuSKpijIlr1BvW6KBAt8HFbZkZtZJDQf34cP8MM
pBCkEm3hCJBFIdIWEtPiWZjTkv-fd5USHnYpnm7HogBbqr_d3PAHk8SZRfkFWhwnqJDlrw4lFkqqxzWzrqZUuq3Fg5qLGUOS7GPS3KYcJjDl
syTegLPKb38sMYFtQYtRdB0r8lNJyMcHr2oagsw0ylXYwKYT54vhSJesVJ64m_Ynn87f_PRBde8DHOEQtm
ptPXVxqppTPtfJRP6GG3ks2VB3vVGyXhU6Py5NU3aWowHkQspvYysQb8ITKqMVhnl1odUdd6xpP
1VoL0d-1WO5FRLluHE6RvsuEIhvK_LwvKeCm8qlIjHvOkdxVimOCRcПлотніков О.В. 21.10.2019
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FhYeIdjN9LL8%3Ffbclid%3DIwAR0wlDBTA50DhlzjHJS
ZbzX1sMJjrmetOyJ5p9ZonSxjI4HqjEpU4GibDZc&h=AT1c
zIyOtBVdPEuhoI3G3lgAxXeNiKNUzB5CvPNAlaQk5s5kepezLKR9CMonsXUh
Bm4wFqqhrwNtt25dGcNxq9circ6yV6mBWykX84AmQaft4bGo
fdaT1JGgC3_Cv3I8EMXK99R8EBp0NN7yID90GbS1c8579
185jMF0HtAdT6WWAMay7QdeKJwjlo6LW3WSD82yszsUkI50GBtl0FCuSZamxY5Bxz1D_brRR7
ZeFPQ9uiZd5j2k5gEtnITmSQjLinww_iH9H0pFjIgx34gTLQ
dIroIxL_67ZygK0yMFSDbarb1wVCeOo8Fp3a5eD1vzCZ9b
5qnynabiltviu8rf2Qp-lrZwlYmXdBWHUKJj7RVePF7x
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Телеканал
NewsOne

Плотніков О.В. 11.10.2019. 16.00-17.00
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzik.ua%2F
news%2F2019%2F04%2F29%2Fzasluzhenyy_ekonomist_uk
rainy_doriknuv_komandi_zelenskogo_1562343%3Ffbclid%3
DIwAR08v42gftSwaMvtHBF7OnyWc4u8ZgDXmBruTVPg8
Me08oXEFTsOm7feSY4&h=AT17H3ViRG32U6NQsLJejlI
AniDae1frDnv5mtkHKuJrqx00pOdopXHGJ8ECAhAb97g94
HUy7Xv2xZ5T4lUFjnPg6l9i6yJOy7HDb2U2uBbTInlAMg0NsCarMrIYdp67Ib4d2UXiCQr5Mp223
Xh9DiaQMBy3jDe https://youtu.be/imdB0owS4Ng

Телеканал НАШ.
Включение по
телефону

Плотніков О.В. 13.10.2019
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FBI-jutoE2I%3Ffbclid%3DIwAR2PTDK1JrxWd_vmUVl04KpGh
B52lUT7_n49VvaaEXxckbVgAVXEEnJt1zs&h=AT1t2N87a
tbN55aVdZ9s_WDOnfhOnUNYCdBvaE6Fo1qp7HtjTKHT8
3zZwk1Zh6bIo6eQwZqBE0WEy4Cetx6z6i8asAIFAWCRySWJxl2QYBs3zur9rNXLpHeT5rkYzv82IsjGCAs1RkqVGh4fwgjl7AHS38cVpx_6lg1kMGuSHHZ
aUWQ_x8-JLH-M25BAgi9S6DHQkYH_j4kwzcFF0wU7H3_B6Wr5cvjlVtBvrQ74aawB3g_jBB_EglMITg8l6TqypLtdFJXHSTuNWYZR9ti6rkc
0r0DLaQv3LHn0ZOgqbwnJ9PNMCZXm1wiuI4fvGweYxamGJ5pt3wqhWqza66ERvif
7taZ1EsBFmjws1HCoEI-UK
Плотніков О.В. 14.10.2019 https://zik.ua/tv/video/229535

Телеканал ZIK.
Включення скайпом
7-й телеканал.
Одесса. Включение по телефону

Плотніков О.В. 21.10.2019
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FNBTG3YISFzg%3Ffbclid%3DIwAR38gKy4prFfn2WUV
Hb0rXYFv1uk1zu0Qdv2igiWoqJio7xqgDRnfej8uGM&h=A
T1V4xTofvcwcloqWXD4fuijSdOS9eOdwzXfei4MKtZOvmn
diNMpSKU1_L_08kQaAY5W8iiAH2ue3Ha3jTVFo09hobV
uAMFawDFgVkQB2g5ZQ23r78O9OoQp5YB2v1Hgyi_Lee
OGWRH6Sn7FarJ04aWnTTNR4v4LnWH9TSHNgHqPdyh_
hDXSBk5NBbTv_v_rXtt8WdOVst5jR8gr9NicTC3yrvf51vta
3gxeftlu_HefCocTsXPZfbUSFzhcQLupzPAXSZkA-y7gGOxvEVBFLqLrb3SPcWdIdXL6QIYaPiXm3S1DWDH7agWlnpT
6YIjvDl1X9vKCx6Ald8lFxJYBpTxE8qujqVp8VXQHjVnEK
1ug7iSC0

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Телеканал ZIK.
Включення

Телеканал НАШ.
Ток-шоу с Р. Сухачевым
Телеканал
NewsOne. Включення телефоном
Телеканал ZIK.
Включення скайпом
Канал Україна.
Сьогодні
Телеканал НАШ.
Ток-шоу с Р. Сухачевым
Телеканал
NewsOne. Включення телефоном
Канал Україна.
Сьогодні підсумки

7-й одесский телеканал. Включение по телефону
Канал Киевская
Русь (КРТ)
Телеканал
NewsOne. Включення телефоном
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Плотніков О.В. 22.10.2019
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FKbGybyGgTo%3Ffbclid%3DIwAR0ku94yn18uA5TbPJmxTA8bNJ
O21uh8sFUf1vls0GibELGVgfdXN3JevE&h=AT2r3Ll0jmF1nKSVT6
BbFfHB0eygp2bkNKuapGJBP87gqhqNkSJOIyh3gipzUaPIG
P3zaycVDmfYePboD2xQXou1HfOeE60JffRRLrrfLz_4VVsulTduZK1UtQDPzytEw1JGVtHZ5ABamn571Zd0f0irlc4
3Y4a
Плотніков О.В. 22.10.2019. 16.30-18.00 https://youtu.be/ZG93LhNGMD0
Плотніков О.В. 24.10.2019 https://youtu.be/RhYCJfPdqDo
28.10.2019 https://youtu.be/-6egV5F7tx8
Плотніков О.В. 28.10.2019. 23.00 https://youtu.be/eBld4HSpGSg
Плотніков О.В. 30.10.2019. 16.30-18.00 https://youtu.be/4GdxXGUafUI
Плотніков О.В. 05.11.2019https://youtu.be/rWFVUg5gcNQ
Плотніков О.В. 17.11.2019.
20.00
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FWecR70T_DjQ%3Ffbclid%3DIwAR3KPkbEYtB27cx_Rsbwy1abvKvbGARJN3KvcGxUOPHALy34vIi3xa97c&h=AT0lg6ddgDg
9zQ3pKLAUj4zEoCxvpHrwwPNFudgHKffzUM_JXRklpbZ
QEAUedbzlytGbodtPl4V1581hzc2UIk2EymOQ6GsSYzDxh
kIvIR054aapicPd9kMREB6xt6OOUgx5I6t9m96WYuN_EbYO0XBi7SGxlwURo
u6W9TPZ8q8yH6pzWuw52yeyjkFVKpmzaZroGJAsKpI0KeURUvwLeCErFpXt4YvJDLxHrg6digWrsZU6O_ui5XJ
59ZVW8Ymmsu6ngTVrXlvkGkLoYmTxrymJpcp4AzTiJOwbWU_KwbPQhbXC_
ot5fHEN2UYhpsMo0IGiWl-vX6bMzQqOC7pK6mOcn3cxiYjj0H58sNjiU-pDTIU
Плотніков О.В. 06.11.2019 https://youtu.be/npEqToZHCko
Плотніков О.В. 14.11.2019. 18.00-19.00
https://www.youtube.com/watch?v=GOn6s0FCVpU
Плотніков О.В. 25.11.1019 https://youtu.be/JDMGjhVdPkw

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Телеканал ZIK.
Включення скайпом

Телеканал НАШ.
Включення телефоном

Телеканал ZIK.
Включення скайпом

Телеканал
NewsOne
Телеканал ZIK.
Включення скайпом
Телеканал НАШ.
Ток-шоу с Р. Сухачевым
пыляэв
Телеканал «112
Україна»
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Плотніков О.В. 05.11.2019
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FDrvpflQ0Tg%3Ffbclid%3DIwAR2KBUp9w7SdzuZ2wqJRxGhPezgc
DSLH3yGoLcOvsvPZWnwjZJugF6uArlQ&h=AT0j7dygRt4j
w1Y32MLEWU2iolqNk6l8vOxuWbhFCrQLmoeR__QmYXn
UgUwKn54l3hhPA0m9w0xELoeNtaNFFwrFZT7LPWYzPa1
5TCTYtrwA8EFAiRZwdoUs3EFe4RmVqK0NCJb4fhIvcwIR1fRJ6i-9nWDaPE
Плотніков О.В. 07.11.2019
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FfmTUwiw5kSk%3Ffbclid%3DIwAR05tSraweE9SzN0QTo
DM8RS_EcBzI4O5FIiKo5IDHfexe9uqddY8t0arg&h=AT0uV6YtxUywTSj_p5jjprBCmXDyMV_yWlQa4WdxiV4WzQKNg0s
tS7ZLejcWZYTYHL51e_3eWPCWlUtX6It1F9j3NMSl8pzG
WrC6A4U6MwJjrUocDa8KkjhmG8qBh2k1KW1uw2HGP0x
oRWWi9T4JP4qvYjdv7iggaj_iW4RLGZLkKcuezkpv4QagD
Fr5f_bZFMXZXYYsTEyjonOCEAE6PC6vWEev6CSy7J0Ax8wKxgsZLatgHF9gYBrhDorPG5g7oIUSc7Dgh1uCFOU1
yDIvJrYI4miV8JHzUy1-gYXBehaGmlgfcvav26E9i3pUxaHGv5g6kUREe0DcLjHlup3eZChmwAKBbCmwB5d2V-I8j8A7ttg
Плотніков О.В. 25.11.2019
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%
2FIvFlutQSDa4%3Ffbclid%3DIwAR14LimzQM6jcX9UPeo
v2fTLQAOi7AID9XeWLCteoP6B6E9D0RQadRjXOrM&h=
AT00m8GAsBHEv5aU5iarYBvadRmAS_dqkd4vu5k6_3ozui4NhUXys30R-6WNCz-bNv-XEiKzRyeHsWap2d5inQsa_H1MiBU-smql3m8oiOfxn7mACCayG2yklVm6Cyc0rw0PGA3sBmJPJAG1E8lJnI1y
Vp0f1jlNTlyPWB7nSkSJ8jHlPt4LElZgRvMXJlZwb8Y8mcLx6UL2gqDVwyb6zAH3DSqUaHhaitqdkGM_BvTNitjwVrCcfmLME11sybETqjXC
L1T1CF8Fpzj5h4vfodxgUjmDNcU0P7QB86frV9_sfGPT1wJpsk96q6QDHjdOfBY5y92Orb_iMrK
DIUtBAP0681QjVqRcfnswR22RkiKY
Плотніков О.В. 28.11.2019. 15.15-16.00 https://youtu.be/NmimxUInGYU
Плотніков О.В. 29.11.2019
https://zik.ua/…/u_nas_prodolzhaet_funkcionirovat_piramida
_…
Плотніков О.В. 29.11.2019. 16.30-18.00 https://youtu.be/bJeIWVIYcQU
Піляєв І.С.
Піляєв І.С.

06.09.2019. 8:00-9:00 https://video.112.ua/igor-pilyaevdoktor-politicheskih-nauk-gost-112-ukraina-06092019304012.html
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Телеканал НАШ

Піляєв І.С.
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08.09.2019. 13:00-14:00
https://www.youtube.com/watch?v=ksnBBp5611Q
Телеканал
Піляєв І.С.
13.09.2019. 8:00-9:00
NewsOne
https://www.youtube.com/watch?v=groxssJ3lFQ&fbclid=Iw
AR3B1m3UTdpHMCekggo4oVmPJObfAwJnhPIegX2cAO9HoBc1OZJVy-u3Wo
Телеканал НАШ
Піляєв І.С.
09.10.2019. 10:12-11:00 прямий ефір
https://www.youtube.com/watch?v=IODQlSGUqsg
Телеканал НАШ
Піляєв І.С.
19.10.2019. 11:12-12:00 (прямий ефір)
https://www.youtube.com/watch?v=8IkJyLRNeQc
Телеканал НАШ
Піляєв І.С.
Обговорення проблем урегулювання збройного конфлікту
на сході України, проекту Держбюджету на 2020 р., перспектив та можливих наслідків відкриття ринку землі
28.10.2019. 10:10-11:00 (прямий ефір)
https://www.youtube.com/watch?v=pYWlSuLqKWE&t=718s
Телеканал НАШ
Піляєв І.С.
Обговорення, разом із екс-Міністром економіки
та соціальної політики України д.е.н.
В.І.Надрагою, соціально-економічних, правових
та суспільно-політичних аспектів питання
відкриття ринку землі, зокрема доступу
іноземців до українських земель
сільськогосподарського призначення
12.11.2019 р. 9:10-10:00 (прямий ефір)
https://www.youtube.com/watch?v=lkThrOQlwI8
Теле-канал НАШ Піляєв І.С.
22.11.2019. 10:10-11:00 (прямийефір)
https://www.youtube.com/watch?v=N804DUBj3ec
Теле-канал НАШ Піляєв І.С.
30.11.2019. 11.10-12.00 (прямий ефір)
https://www.youtube.com/watch?v=XU98I_HDkww&fbclid=
IwAR2MYHZFH0Z_Lqm5i-yO3FDzmzbhWKhJuDML_Jv3HR-Ws6WJ2PY2qc7mT8
Теле-канал НАШ Піляєв І.С.
Обговорення соціального контексту, сценаріїв та можливих наслідків запланованого на 09.12.2019 саміту «Нормандської четвірки» в Парижі
08.12.9 р. 9.10-9:35 (прямий ефір)
https://www.youtube.com/watch?v=npQz_srnwYU&t=681s
"i-ua.tv" в теРедзюк Є.В.
"Чи вічна олігархічна система?"12.09.19 р. https://iлевізійній проua.tv/programs/tochka-zoru/25654-chy-vichna-oliharkhichnaграмі «Точка зоsysteру»
tema?fbclid=IwAR0Om4eT4kA2JsDk7vILyo9PTYKFvybdceP
BQeTdHYJPx0ZwowTL7NIyRQc
"i-ua.tv" в телеві- Редзюк Є.В.
"Специфіка інвестиційної активності в світовому інновазійній програмі
ційному підприємництві та в Україні", м.Київ, 19 листо«Точка зору»
пада 2019 р. https://i-ua.tv/programs/tochka-zoru/25951spetsyfika-investytsiinoi-aktyvnosti-v-svitovomuinnovatsiinomu-pidpryiemnytstvi-ta-vukraini?fbclid=IwAR2rXuJm_ZrWMPv1qo2QPXHUWRgtY
XUhuYS0hzMrYLt2Jq3yC7eTJOriomY
Інтервью елекБорзенко О.О. 10.09.2019 коментар про поправки до закону ВР "Про
тронному виданконцесії".
ню "Київ-інфо"
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Коментар 182019 р.
Балакірєва О.М. Щодо особливостей електорату різних кандидатів на посаду Президента України
Коментар 03.07.2019
Балакірєва О.М.
Перетікання рейтингів:
Коментар 31.03.2019: Не потрапляйте на гачок маніпуляБалакірєва О.М.
цій результатами соціологічних опитувань

участь у радіопередачах:
Назва радіоканалу
Дата
Учасник
Радио «Свобода.
20.10.19 О.Вагнер,
С.О. Кораблін
Радіо «Голос столиці»
Голос Столиці
Голос Столиці

27.02.19
9.45
21.04.19
14.20
23.04.19
9.20

Зимовець В.В.
Зимовець В.В.

Теми обговорення
ПриватБанк и МВФ. Почему фонд медлит с помощью Украине URL:
https://ru.krymr.com/a/privatbank-mvfpomosch-ukraine/30226325.html
Прогноз економічного розвитку на 2019
р.
Про наслідки виборів Президента для
стабільності курсу гривні

Зимовець В.В.

Перспективи співпраці України і МВФ

Голос Столиці

25.04.19
10.05

Зимовець В.В.

Про підвищення до 90 % частки прибутку державних підприємств, яка сплачується до бюджету

Голос Столиці

20.06.19
10.35
26.07.19
9.20
16.08.19
10.20
18.08.19
16.15-16.25

Зимовець В.В.

Про тенденції експорту до ЄС

Зимовець В.В.

Про умови співпраці МВФ.

Зимовець В.В.

Про ризики світової фінансової кризи

Зимовець В.В.

Економічне зростання у 2019 р.

Голос Столиці
Голос Столиці
Українське радіо
Радіо Свобода.

19.08.19

Зимовець В.В.

Програма "РанокПро",
радіо Промінь

29.01.19

Попова О.Л.

Виступ на Українському радіо
Радіо НВ.
Авторська програма
Олексія Рябчина «Зе-

03.12.19

Єгоров І.Ю.

16.10.19

Дячук О.А.

Чи планує Росія об’єднання угруповань
«ДНР»
і
«ЛНР»?
https://www.radiosvoboda.org/a/donbasrealii-ldnr-rossia/30116067.html
Виступ з коментарем
«Запит суспільства на екологічність зростає»Виступ з коментарем щодо екологічної ініціативи ряду великих світових
виробників споживчих товарів з налагодження інтернет – продажів товарів у
багаторазовій упаковці (представлення
інтернет-платформи Loope у Давосі 2019
р.). – [Електронний ресурс] –
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsI
D=84597
По проблемах розвитку науки
Про стан науки в Україні, стан енергетики та її негативний вплив на навколишнє
середовище і що нас може спасти від
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лені інновації»

Радіоефір «Українське радіо» Перший канал.
Програма «Вся країна.
Сучасна громада».
Голос Донбасу

12.02.19

Снігова О.

17.01.19

Супрун Н.А.

Громадське телебачення

29.01.19

Супрун Н.А.

Радіо «Новое время»

18.02.19

Супрун Н.А.

«Укрінформ»

09.12.19

Супрун Н.А.

BBC News Україна

01.07.19

radiosvoboda.org

Травень
2019

112
112
4 канал

31.03.19
27.07.19
17.07.19

Балакірєва О.М.
Балакірєва О.М.

News One
Zik
Zik

31.03.19
31.03.19
01.07.19

Дмитрук Д.А,
Дмитрук Д.А,
Дмитрук Д.А,

Балакірєва О.М.
Балакірєва О.М.

Дмитрук Д.А,
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глобального хаосу та як допомогти нашим бійцям на прикладі американського досвіду
https://www.youtube.com/watch?v=aio0b
Wy36qw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR
1560943KlIdi14ahG1EsyCX0_c9hPTmJzC
V6KTXdL5NNp2hykZn4N0TDs
Які ризики виникають в ОТГ у разі закриття шахт на їхніх територіях?
30.04.2019 р.
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/perioditems.html?channelID=1&date=2019-04-30.
«Соціальна відповідальність як новий
тренд розвитку бізнесу» (Інтерв’ю програмі «Ціна питання»)
«Економічні основи бізнес-планування у
соціальному підприємництві» (Інтерв’ю
програмі «Бізнес-план»)
«Екологізація споживання та стале виробництво» (Інтерв’ю програмі «Новий
вікенд»)
«Важливість правового тлумачення та
наукового визначення соціального підприємництва» (Виступ на прямій трансляції презентації Зеленої книги України
із соціального підприємництва)
Коментар
Хто переможе на виборах?
Коментар
Громадська думка щодо дій новообраного Президента України
Перший тур виборів президента України
Вибори ВРУ
Електоральна соціологія, рейтинги
партій
Перший тур виборів президента України
Перший тур виборів президента України
Електоральні настрої населення

- публікації у друкованих та інтернет-ЗМІ:
Назва друкованоПублікація, дата
Учасник
го ЗМІ
«Дегуманізація надання фінансових послуг:
Міжнародний
Прозоров Ю.В.
Фінансовий Клуб homo oeconomicus vs homo smartphonicus » від
21.06.2019 р. Інтерв’ю (відео)
«Банкір»
Https://www.youtube.com/watch?v=xy3d5ilffha&feature
=youtu.be
Фінансовий клуб
«Навіщо Україна позичила мільярд у європейців » Прозоров Ю.В.
від 14.06.2019 р. Експертне обговорення (інтерв’ю)
https://finclub.net/ua/analytics.html
Газета «Сьогод- «Багато чи мало банків в Україні: скільки повинно Яременко О.Л.
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Назва друкованоПублікація, дата
го ЗМІ
ні»
залишитися» від 06.06.2019 р. Експертне обговорення https://www.segodnya.ua/economics/enews/skolkobankov-dolzhno-ostatsya-v-ukraine-1280306.html
Фінансовий клуб «Що відбудеться з гривнею до кінця року» від
20.08.2019
Круглий
стіл
(інтерв’ю)
https://finclub.net/video-foto/shcho-vidbudetsya-zgrivneyu-do-kintsya-roku-onlajn-translyatsiya.html
Сайт «сьогодні»
«Загадочный курс: ждет ли нас доллар по 20 гривен»
на сайті «Сьогодні» 19 вересня 2019 р. //
https://www.segodnya.ua/economics/enews/zagadochnyy
-kurs-zhdem-dollar-po-20-1332956.html
Голос України
Ринок землі: ризики та перспективи. 4.12.19 Позиція
вчених URL: http://www.golos.com.ua/article/324797
Суспільне значення землі для сучасності та майДзеркало тижня
бутнього України 8.11.19
URL: https://dt.ua/macrolevel/suspilne-znachennyazemli-dlya-suchasnosti-ta-maybutnogo-ukrayini329016_.html
УНІАН
Земельна реформа: чи домовляться влада і аграрний
бізнес? 22.10.19
Інтерв’ю https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/2803162-zemelna-reforma-ci-domovlatsavlada-i-agrarnij-biznes.html
Укрінформ.
Зняття мораторію: як не скомпроментувати процес?
15.11.19 URL: https://www.ukrinform.ua/rubricpolytics/2819255-znatta-moratoriu-ak-neskomprometuvati-proces.html
Аgroreview.
Прибуткове тваринництво в Україні: названі три головні підходи 19.03.19
URL: https://agroreview.com/news/prybutkovetvarynnyctvo-v-ukrayini-nazvani-try-holovni-pidhody.
Україна молода
Деякі речі в асоціації з ЄС треба переписати
14.02.19. URL: https://www.umoloda.kiev.ua › number
ZN №1267
Суспільне значення землі для сучасності та майбутнього України, 11.19. URL:
https://dt.ua/macrolevel/suspilne-znachennya-zemli-dlyasuchasnosti-ta-maybutnogo-ukrayini-329016_.html

Зеркало тижня
Дзеркало тижня

На українському політичному Олімпі зміна поколінь. №26, 2019. URL:
https://dt.ua/internal/zmina-pokolin-316611_.html
Фінансова нестабільність, №11, 2019. URL:
https://zn.ua/macrolevel/finansovaya-nestabilnost312549_.html
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Учасник

Прозоров Ю.В.

Яременко О.Л.

Молдаван Л.В.
(у співавторстві)
Молдаван Л.В.,
Шубравська О.В.
(у співавторстві)
Молдаван Л.В.
(у співавторстві)

Молдаван Л.В.
(у співавторстві)
Молдаван Л.В.
(у співавторстві)
Геєць В.М.
Геєць В.М.,
Сіденко В.Р.,
Лібанова Е.М.,
Попова О.Л.,
Осташко Т.О.,
Молдаван Л.В.,
Бородіна О.М.,
Прокопа І.В.,
Шубравська О.В.,
Гриценко А.А.,
Хвесик М.,
Кравців В.
Кораблін С.О.
Кораблін С.О.
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Назва друкованоПублікація, дата
го ЗМІ
ZN №1264
Ціна кредиту, 19 жовтня — 25 жовтня, 2019. URL:
https://dt.ua/finances/cina-kreditu-326704_.html
Зеркало недели
Станет ли Украина инвестиционным раем? выпуск
№28
(20-26
июля
2019 г.)
URL:
https://zn.ua/macrolevel/stanet-li-ukrainainvesticionnym-raem-324295_.html
Зеркало недели
Инвентаризация страны, выпуск №36 (28 сентября –
4
октября
2019
г.)
https://zn.ua/finances/inventarizaciya-strany331114_.html
Зеркало недели
"Перемога" или "зрада": новый закон о концессиях,
выпуск №36 (26 октября – 1 ноября 2019 г.) https://zn.ua/finances/peremoga-ili-zrada-novyy-zakono-koncessiyah-333766_.html
Аналітик
Великий
капітал
в
Україні.
URL:
http://www.analitik.org.ua/velikij-kapital-v-ukraini-2/
(08.10.2019)
Аналітик,
Где хранить деньги: экономист дал украинцам ценFrom-ua
ный совет URL: https://from-ua.com/news/500938-gdeluchshe-vsego-hranit-dengi-ekonomist-dal-ukraincamcennii-sovet.html; http://www.analitik.org.ua/gde-luchshevsego-hranit-dengi-jekonomist-dal-ukraincam-cennyjsovet/ (09.07.2019)
Аналітик,
Эксперт рассказал правду о «безработных» в Украине.
From-ua
URL:
https://from-ua.com/news/502222-ekspertrasskazal-pravdu-o-bezrabotnih-v-ukraine.html,
http://www.analitik.org.ua/jekspert-rasskazal-pravdu-obezrabotnyh-v-ukraine/ (17.07.2019)
Аналітик,
Если Зеленский не начнет действовать, весь югоFrom-ua
восток Украины останется без газа URL: https://fromua.com/news/507265-ekonomist-esli-zelenskii-nenachnet-deistvovat-ves-yugo-vostok-ukraini-ostanetsyabez-gaza.html; http://www.analitik.org.ua/esli-zelenskijne-nachnet-dejstvovat-ves-jugo-vostok-ukrainyostanetsja-bez-gaza/ (21.08.2019)
Аналітик,
Украли не чиновники. Экономист назвал фамилию
From-ua
ответственного за «Роттердам+» URL: https://fromua.com/news/506107-ukrali-ne-chinovniki-ekonomistnazval-familiyu-otvetstvennogo-za-rotterdam.html;
http://www.analitik.org.ua/ukrali-ne-chinovnikijekonomist-nazval-familiju-otvetstvennogo-zarotterdam/(13.08.2019)
Аналітик,
Налоговикам так легче. Эксперт рассказал, стоит ли
From-ua
радоваться повсеместному внедрению банковских
карт
URL:
https://from-ua.com/news/508206nalogovikam-tak-legche-ekspert-rasskazal-stoit-liradovatsya-povsemestnomu-vnedreniyu-bankovskihkart.html;
http://www.analitik.org.ua/nalogovikam-taklegche-jekspert-rasskazal-stoit-li-radovatsja-
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Учасник
Кораблін С.О.
Запатрина І.

Запатрина І.

Запатрина І.

Кошик О.М.

Кошик О.М.

Кошик О.М.

Кошик О.М.

Кошик О.М.

Кошик О.М.
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Назва друкованого ЗМІ
Аналітик,
From-ua

Аналітик,
From-ua

Аналітик,
From-ua

Аналітик,
From-ua

Аналітик,
From-ua

Аналітик,
From-ua

Аналітик

Публікація, дата
povsemestnomu-vnedreniju-bankovskih-kart/
(28.08.2019)
Ради сотрудничества: пойдет ли украинская власть на
уступки МВФ URL: https://from-ua.com/news/518210radi-sotrudnichestva-poidet-li-ukrainskayma-vlast-naustupki-vf.html; http://www.analitik.org.ua/category/ourexperts/aleksandr-koshik/ (05.11.2019)
Новая власть вступает в крупномасштабный конфликт
с бизнесом в Украине. URL: https://fromua.com/news/510509-ekonomist-novaya-vlast-vstupaet-vkrupnomasshtabnii-konflikt-s-biznesom-v-ukraine.html;
http://www.analitik.org.ua/novaja-vlast-vstupaet-vkrupnomasshtabnyj-konflikt-s-biznesom-vukraine/(13.09.2019)
Чтобы не было мучительно сольно. URL: https://fromua.com/news/521284-chtobi-ne-bilo-muchitelno-bolnoekspert-ozvuchil-bezopasnii-kurs-grivni.html;
http://www.analitik.org.ua/chtoby-ne-bylo-muchitelnobolno-jekspert-ozvuchil-bezopasnyj-kursgrivny/(26.11.2019)
Решение суда по тарифам никто выполнять не будет.
И вот почему. Портал новин from.ua URL:
https://from-ua.com/news/482987-ekspert-reshenie-sudapo-tarifam-nikto-vipolnyat-ne-budet-i-votpochemu.html; Київський центр політичних досліджень
та
конфліктології
http://www.analitik.org.ua/reshenie-suda-po-tarifamnikto-vypolnjat-ne-budet/ (07.03.2019)
К чему приведут попытки превратить Украину в аграрную сверхдержаву. Портал новин from.ua URL:
https://from-ua.com/news/487957-k-chemu-privedutpopitki-prevratit-ukrainu-v-agrarnuyusverhderzhavu.html;
Київський центр політичних
досліджень
та
конфліктології
http://www.analitik.org.ua/k-chemu-privedut-popytkiprevratit-ukrainu-v-agrarnujusverhderzhavu/(10.04.2019)
«Плохая новость» от МВФ может оказаться очень
даже хорошей. Портал новин from.ua URL:
https://from-ua.com/news/494090-ekonomist-plohayanovost-ot-mvf-mozhet-okazatsya-ochen-dazhehoroshei.html;
Київський центр політичних досліджень
та
конфліктології
http://www.analitik.org.ua/category/ourexperts/aleksandr-koshik/ (23.05.2019)
Усидит ли Гройсман в своем кресле до сентября. Київський центр політичних досліджень та конфліктології
http://www.analitik.org.ua/usidit-li-grojsman-vsvoem-kresle-do-oktjabrja-prognoz/(23.04.2019)
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Кошик О.М.

Кошик О.М.

Кошик О.М.

Кошик О.М.

Кошик О.М.

Кошик О.М.
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From-ua
Эксперт объяснил, почему Коломойский не заинтересован в запуске рынка электорэнергии. Портал новин from.ua URL: https://from-ua.com/news/497380ekspert-obyasnil-pochemu-kolomoiskii-nezainteresovan-v-zapuske-rinkaelektroenergii.html(14.06.2019)
Аналітик
Государство взялось за ФОПы, а следовало бы присмотреться к большому бизнесу. Аналитик.
(22.02.2019)
URL:
http://www.analitik.org.ua/gosudarstvo-vzjalos-za-fopya-sledovalo-by-prismotretsja-k-bolshomu-biznesu/
Аналітик
Сначала отеменили, а теперь выдают за инновацию.
Аналитик.
(15.02.2019)
URL:
http://www.analitik.org.ua/snachala-otmenili-a-tepervydajut-za-innovaciju/
Аналітик та інші
Кошик А. 2019 год для Украины будет таким же «потерянным», как и предыдущие 5 лет. Аналитик, Правда
UA
(04.01.2019)
URL:
http://www.analitik.org.ua/2019-god-dlja-ukrainy-budettakim-zhe-poterjannym-kak-i-predydushhie-5-let/;
http://hpib.life/2019-j-na-start-vnimanie/;
http://www.pravda.rv.ua/spetsproekty/item/1857632019-y-na-start-vnimanie (28.12.2019)
From-ua
Эксперт: Решение суда по тарифам никто выполнять
не будет. И вот почему. From-ua URL: https://fromua.com/news/482987-ekspert-reshenie-suda-po-tarifamnikto-vipolnyat-ne-budet-i-vot-pochemu.html
(07.03.2019)
Може, вже час
Дзеркало тижня 2019. №19. 25-31 травня 2019 р.
скористатися на- URL: https://dt.ua/macrolevel/mozhe-vzhe-chasявними резерваskoristatisya-nayavnimi-rezervami-312406_.html
ми?
Дошкільнята та
Дзеркало тижня 2019. №22-23. 15-21 червня 2019.
їхня … зарплата
URL:https://dt.ua/EDUCATION/doshkilnyata-ta-yihnyazarplata-314537_.html
Міжнародний
Суспільне значення землі для сучасності та майбутгромадськонього України // № 42 (1267), 9-15 листопада 2019р.
політичний тиж[Електронний ресурс] – Режим доступу:
невик «Дзеркало
https://dt.ua/macrolevel/suspilne-znachennya-zemli-dlyaтижня»
suchasnosti-ta-maybutnogo-ukrayini-329016_.html
Gazeta.ua
Майже половина виїхала: чим Україні загрожує
міграція селян // 11.07.2019. [Електронний ресурс] –
Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/life/_majzhepolovina-viyihala-chim-ukrayini-zagrozhuye-migraciyaselyan/914936
Сайт відділу про- Важливі кроки до реформування промисловості
мислової політи- країни24 травня 2019 р.. [Електронний ресурс] – Реки
жим доступу:
https://sites.google.com/site/iefprompolit/analitika/vazliv
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Учасник
Кошик О.М.

Кошик О.М.

Кошик О.М.

Кошик О.М.

Кошик О.М.

Луніна І.О.

Назукова Н. М.
Бородіна О.М.;
Прокопа І.В.
Попова О.Л.
у співавторстві
Бородіна О.М.

Дейнеко Л. В.,
Шовкун І. А., Шелудько Е. І., Гахович Н.Г., Кушні-
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i-kroki-do-reformuvanna-promislovosti-kraieni

Блог-платформа
Enigma

Блог-платформа
Enigma
Блог-платформа
Enigma
Блог-платформа
Enigma
Блог-платформа
Enigma
Блог-платформа
Enigma

Блог-платформа
Enigma

Блог-платформа
Enigma

Блог-платформа
Enigma
Блог-платформа
Enigma

Блог-платформа

Чи стала за три роки Україна сировинним придатком
ЄС? (Міфи та реальність) // 3 січня 2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://enigma.ua/articles/chi_stala_ukraina_sirovinnim_
pridatkom_es_mifi_ta_realnist
Сонце, вітер і вода // 5 березня 2019 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :
https://enigma.ua/articles/sontse_viter_i_voda
Підсумки 2015-2019: куди прийшов інвестор // 22 березня 2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://enigma.ua/articles/2015-2019-kudi-priyshovinvestor
Угода про Асоціацію: продаємо більше, імпортуємо
менше // 26 березня 2019 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : https://enigma.ua/articles/ugoda-proasotsiatsiyu-prodaemo-bilshe-eksportuemo-menshe
Що в кошику твоєму? // 27 березня 2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://enigma.ua/articles/shcho-v-koshiku-tvoemu
Чому ціни ростуть, а індекси падають (статистичний
лікнеп) // Блог-платформа Enigma – 10 вересня 2019
р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://enigma.ua/articles/chomu-tsini-rostut-a-indeksipadayut-statistichniy-liknep
Дейтон 2.0. Боснійський сценарій миру для України
та його економічні наслідки // Блог-платформа
Enigma – 16 вересня 2019 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : https://enigma.ua/articles/deyton-20bosniyskiy-stsenariy-miru-dlya-ukraini-ta-yogoekonomichni-naslidki
Бюджет 2020: розвиток чи проїдання? // Блогплатформа Enigma – 22 вересня 2019 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :
https://enigma.club/articles/byudzhet-2020-rozvitok-chiproidannya
Бюджет 2020: про культуру та історичну пам'ять //
Блог-платформа Enigma – 23 вересня 2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://enigma.ua/articles/byudzhet-2020-pro-kulturu
МВФ: він полетів, але чи повернеться? // Блогплатформа Enigma – 27 вересня 2019 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :
https://enigma.ua/articles/mvf-vin-poletiv-ale-chipovernetsya
Випереджальні індикатори криз (статистичний
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ренко О.М., Ципліцька О.О., Завгородня М. Ю.,
Зарудна О.С.
Герасімова О.

Герасімова О.
Герасімова О.

Герасімова О.

Герасімова О.
Герасімова О.

Герасімова О.

Герасімова О.

Герасімова О.

Герасімова О.

Герасімова О.
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Enigma
лікнеп) // Блог-платформа Enigma – 3 жовтня 2019 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://enigma.club/articles/viperedzhalny-yndikatorikriz-statistichniy-liknep
Газета
Металургія України: з чого починалося і що маємо? Венгер В.В.,
«Дзеркало тиж[Електронний ресурс]. Режим доступу:
Хаустов В.К.
ня»
https://zn.ua/promyshliennost/metallurgiya-ukrainy312548_.html. – Випуск №11 (407), 23-29 березня
2019 р. (0,22 д.а. (0,44 д.а.))
Газета
«Голос України»
Газета
«Дзеркало тижня»
Газета
«Дзеркало тижня»
Газета
«Дзеркало тижня»
Газета
«Дзеркало тижня»

Дзеркало тижня.
Еженедельник
2000.
Дзеркало тижня
Дзеркало тижня

112.ua

Металургія. Майбутнє галузі – ківш проблем? 2019. –
№ 61 (7067), 29 березня 2019 р. –
С. 8-9. (0,17 д.а. (0,34 д.а.))
Металургія України: куди йдемо? [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://zn.ua/promyshliennost/metallurgiya-ukrainy312548_.html. – 2019. – Випуск №12 (408),
30 березня – 1 квітня. – С.7. (0,15 д.а. (0,3д.а.))
Ресурсне прокляття. [Електронний ресурс]. Режим
доступу:
https://dt.ua/energy_market/resursne-proklyattya307757_.html/. – 2019. – Випуск №13 (408),
6 – 12 квітня. (0,37 д.а.)
Енергетичний аудит країни. [Електронний ресурс].
Режим доступу:
https://zn.ua/energy_market/energeticheskiyauditstrany-321525_.html. – 2019. – Випуск № 24, 22-25
червня. (0,35д.а.)
Суспільне значення землі для сучасності та майбутнього України. [Електронний ресурс]. Режим доступу:https://dt.ua/macrolevel/suspilne-znachennyazemli-dlya-suchasnosti-ta-maybutnogo-ukrayini329016_.htm. – 2019. – Випуск № 42, 9-15 листопада.
(0,02 д.а. (0,32 д.а.))
Хто «пошив костюм», і кому це потрібно? Деякі міркування щодо чергового дослідження стану і перспектив розвитку науки в Україні – 27 липня 2019 р.
Украинская наука и грантоеды – 13 сентября 2019 г.

Венгер В.В.,
Хаустов В.К.

Патент на розвиток. – 19.10.2019. – №39(435). – С.6.
Соціальне підприємництво: куди рухаються світ і
Україна. 20.12.2019. https://dt.ua/SOCIUM/socialnepidpriyemnictvo-kudi-ruhayutsya-svit-i-ukrayina333573_.html (коментар експерта)
Коментарі до статті «Коли ціни йдуть на дно: Як
цінова волатильність впливає на український бізнес»
// 15.07.2019 р.
Режим доступу: https://ua.112.ua/statji/koly-tsiny-idutna-dno-yak-tsinova-volatylnist-vplyvaie-na-ukrainskyibiznes-499458.html.

Хаустов В.К.
Супрун Н.А.

Венгер В.В.,
Хаустов В.К.

Лір В.Е.

Лір В.Е.

Осташко Т.О.,
Геєць В.М.,
Бородіна О.М.
та інш.
Єгоров І.Ю.
Єгоров І.Ю.

Дячук О.А.
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БИЗНЕС
«Який шлях обере Україна для розвитку "зеленої"
Дячук О.А.
ЦЕНЗОР
енергії майбутнього» // 11 липня 2019 р. Режим доступу:
https://biz.censor.net.ua/columns/3136942/yakiyi_shlyah
_obere_ukrana_dlya_rozvitku_zeleno_energ_mayibutno
go.
Інформаційно«Від «бездієвого» сценарію до «зеленого» світу:
Дячук О.А.
аналітичний пор- прогнози розвитку для української енергетики», 09
тал "Энергорефо- грудня 2019 р. [Електронний ресурс] — Режим дорма"
ступу: (російською) http://reform.energy/analitics/otstsenariya-bezdeystviya-k-zelenomu-miru-prognozyrazvitiya-dlya-ukrainskoy-energetiki-mnenie-13185;
українською:
https://www.finnishenergyhub.com/post/forecasts-onukrainian-energy-sector-development.
Дзеркало тижня.
Криза національного ринку праці: стагнація та трудова Перегудова Т.В.
вичерпність – Випуск №32 (428), субота, 31 серпня –
С. 8.– URL: https://zn.ua/macrolevel/krizis-nacionalnogorynka-truda-stagnaciya-i-trudovaya-ischerpaemost328530_.html
Урядовий Кур’єр Продам чималеньке в добрі руки, 24.01.2019
Бублик Є.,
Брус С.
(коментар)
Дзеркало тижВідновлення довіри до банків – завдання НБУ, №11
Бублик Є.,
ня.Україна
Шаповал Ю.
Дзеркало тижНакопичувальний рівень пенсійної системи. У пошуЗубик С.П.
ня.Україна
ках моделі та параметрів, №28
Дзеркало тижЩо не так із недержавними пенсійними фондами? №
Зубик С.П.
ня.Україна
45
платформа Реані- Накопичувальний рівень пенсійної системи. У пошуЗубик С.П.
маційного пакету ках моделі та параметрів
реформ
платформа Реані- Що не так із недержавними пенсійними фондами?
Зубик С.П.
маційного пакету
реформ
companion.ua
Коментар 23.11.2019
С милым рай и в шалаше: почему Советский Союз
Балакірєва О.М.
навязывал эту мысль многим поколениям
golos.ua
Коментар 06-03-2019
Вопрос переписи населения в Украине будет полиБалакірєва О.М.
тизирован – социолог
nv.ua
Коментар 28 липня 2019 р.
Балакірєва О.М.
Цифрові діти. Чому покоління Альфа переверне світ
delo.ua
Коментар 7 березня 2019
Выборы-2019: что стоит за рейтингами кандидатов и Балакірєва О.М.
как выбрать своего фаворита
obozrevatel
Коментар 4.04.2019
Балакірєва О.М.
Президентські рейтинги
golos.ua
Коментар 13-03-2019
Балакірєва О.М.
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Obozrevatel
Obozrevatel
Obozrevatel
Obozrevatel
Obozrevatel
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Публікація, дата

Учасник

Перепись населения проведут после выборов: возможны манипуляции
Коментар - які партії пройдуть у Раду 18 .12.2019 р.
Коментар 26 листопада 2019 р.
Чому обвалився рейтинг Зеленського і що за цим
стоїть
Коментар 12 листопада 2019 р.
Жителі окупованих територій впевнені, що Україна
повинна відновити Донбас
Коментар 15 жовтня 2019 р.
''Утримати складно'': соціолог пояснив падіння рейтингу Зеленського Рейтинг президента впав на 7%
Коментар 17 травня 2019 р.
На межі проходження в Раду: соціолог назвав тенденції в симпатіях виборців

Дмитрук Д.А,
Дмитрук Д.А,
Дмитрук Д.А,
Дмитрук Д.А,
Дмитрук Д.А,

прес-конференції:
Назва інформаПрес-конференція
Дата
Учасник
Теми обговорення
ційної агенції/прес-центру
Факты ICTV
Інтерв’ю
30.09.19 Перегудова Т.П. Тема «Трудова вичерпність національного
18:45
ринку праці»
https://www.youtube.com/wat
ch?v=PPk3phw7cEI&fbclid=I
wAR3sy198uK7MPTei5nYM
TLVqtCDCCdYCygDLVYL
Yf6fsCauBU51Qg5FVbHo

Київська школа Панельна дискусія
економіки:
Київська школа Панельна дискусія
економіки:

Інтерфакс Україна
Інтерфакс Україна

Електоральні
настрої
Презентація
аналітичного звіту
«Соціальна обумовленість та показники здоров’я
підлітків та молоді: за результа-

18.09.19 Лавриненко Л.М. Панельна дискусія “Скі18.30
льки нас: як порахувати
українців?”
https://kse.ua/ua/calendar
13.11.19
Жовнір С.М.
Презентація
дослідження Berlin Economics на тему трудової
міграції
в
Україні:
«Everyone
leaves: growing impact
of labour migration from
Ukraine»
https://kse.ua/ua/calendar
Електоральні настрої та
04.02.19 Дмитрук Д.А.
регіональні особливості
Вплив соціальноекономічних умов житна здоров’я молоді.
О.М., тя
22.05.19 Балакірєва
Поведінкові
практики
Левін Р.Я.
різних груп молоді щодо здорового способу
життя.
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Теми обговорення

тами соціологічного дослідження
в межах
міжнародного
проекту «Здоров’я
та поведінкові
орієнтації
учнівської молоді»

Укрінформ

Презентація монографії «Українське диво. Від депресії до соціального оптимізму»

Українські новини

Серія круглих
столів «Актуальні
проблеми українського суспільства
та електоральні
орієнтації»

Укрінформ

Презентація
аналітичного звіту
“Куріння, вживання алкоголю та
наркотичних речовин серед
підлітків, які навчаються: поширення й тенденції
в Україні”.

Роль громадської думки, довіра, справедБалакірєва О.М. ливість, грогмадянська
10.04.19
активність, прогнозні
оцінки соціальноекономічного розвитку
Соціально-економічні
1)
проблеми населення,
03.01.19
до влади,
2)
Балакірєва О.М., виклики
регіональні
особливості
27.03.19 Дмитрук Д.А.
громадської
думки,
3)
прогнозування
електо16.05.19
ральної поведінки
Представлена динаміка
та основні тенденції у
поширенні шкідливих
звичок серед підлітків:
спостерігається стійка
тенденція до зменшення
куріння
серед
підлітків, збільшився
доступ до алкоголю.
10.10.19 Балакірєва О.М. Частка підлітків, які
вживали
наркотики,
склала 18%, а серед
дівчат зросла в 1,5 рази
у порівнянні з 2015 роком.
Залежність від соціальних медіа та проблеми
булінгу у навчальних
закладах.
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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 2019 році наукові дослідження здійснювали 38 докторів наук та 9 докторів за сумісництвом, 83 кандидатів наук та 5 кандидатів за
сумісництвом. План бюджетного фінансування було виконано в повному обсязі.
Суттєво збільшилось фінансування зі сторонніх небюджетних джерел, що обумовлено визнанням Інституту як провідної наукової установи України економічного профілю. В більшій частині госпдоговірні роботи фінансуються як з внутрішніх, так і з закордонних джерел,
що доводить конкурентоспроможність Інституту і на міжнародному рівні.
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», «Економіка України», «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 2020 році на рівні вимог‚ які ставляться перед Інститутом Кабінетом Міністрів України, Офісом 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 27 грудня 2018 року).
Директор Інституту
академік НАН України

Геєць В.М.

