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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, дванадцять
наукових підрозділів Інституту віднесені до категорії А, три наукові підрозділи віднесені до
категорії Б (відділи фінансів реального сектора, грошово-кредитних відносин, промислової
політки).

Найважливіші результати досліджень‚ отримані за звітний період:
- обґрунтовано логіко-історичну методологію досліджень, яка (на відміну від формаційного і цивілізаційного підходів) дозволяє зрозуміти розвиток економічних систем як процесу, в якому кожна наступна ступінь включає попередню в якості свого підґрунтя, внаслідок
чого історичний процес виступає не як руйнування і заміна однієї системи іншою, а як поступальний процес економічного прогресу, що поєднує спадкоємність і нову форму розвитку.
Така методологія орієнтує економічну теорію та практику на еволюційні перетворення, в
яких досягається комплементарна єдність спадкоємності та інноваційності. Показано, що інституційну архітектоніку інформаційно-мережевої економіки утворює комплекс правил і
норм забезпечення єдності приватних та суспільних інтересів у процесі відтворення різнорівневих форм суспільного буття людини в інформаційно-мережевому просторі. Визначено основний зміст трансформацій базових інститутів у процесі формування інформаційномережевої економіки: перехід від панування 1) приватної власності до всезагальної, 2) найманої праці до вільної, 3) розподілу за вартістю і капіталом до розподілу з рівнозабезпечуючим базовим і рентно-преміальним доходами (чл.-кор. НАН України Гриценко А.А.);
- обґрунтовано історичні основи та зміст ендогенізації економічного розвитку України; виявлено національну специфіку та особливості динамічного розвитку економіки України
в частині впливу чинників ендогенного характеру на економічне зростання; здійснено на базі
теорії і моделей ендогенного зростання кількісний аналіз умов і ризиків забезпечення стабільного економічного розвитку України за альтернативними сценаріями розвитку макроекономічної ситуації у середньо- та довгостроковій перспективі; розроблено економікоматематичні моделі для оцінки впливу ендогенних факторів на динаміку і структуру вітчизняної економіки; здійснено сценарне оцінювання макроперспектив економічного розвитку та
макроекономічних умов для реалізації політики ендогенізації розвитку економіки України;

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

5

обґрунтовано заходи політики ендогенізації щодо забезпечення стійкого економічного зростання в Україні (чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І.);
- розвинуто парадигму розвитку індустрії фінансових послуг (ІФП), суть якої – в
умовах «нової реальності» відбувається послаблення ролі традиційних фінансових посередників (банків) на користь інституційних інвесторів, що все більше спираються на високотехнологічну інформаційно-комунікаційну, торгівельну та депозитарно-клірингову інфраструктуру, а глобальні тренди розвитку ІФП формуються в руслі диджиталізації, консолідації та
універсалізації і не лише стимулюють радикальні перетворення у фінансовому посередництві
(зокрема, мережевізацію, смартизацію, токенізацію, дезінтермедіацію, дегуманізацію, шерінг,
формування екосистем), а й породжують нові стимули, виклики і ризики для економічного
розвитку. Серед загроз і ризиків – «замкнення» користувачів фінансових послуг у параметрах
екосистеми, створення власних правил і підміна державних інститутів, монополізація, ризики
«зливу» і неправомірного використання інформації про користувачів фінансових послуг
(Шелудько Н.М.);
- обґрунтовано підходи до розширення фіскального простору України у особливий
період (під час мобілізації та воєнного стану), зокрема, шляхом забезпечення додаткових фінансових потреб держави без допомоги ззовні завдякі використанню надзвичайних фіскальних інструментів (збільшення ставок податку на майно, запровадження одноразового податку на майно високої вартості, збільшення ставок оподаткування високих доходів фізичних
осіб, продаж прав на видобуток та експлуатацію природних ресурсів, випуск примусових позик держави, що розповсюджуються серед власників дорогого майна та отримувачів високих
доходів), а також запровадження норми щодо цільового фінансування заходів особливого періоду у відповідності до мобілізаційного плану (в умовах мобілізації), плану оборони (в умовах воєнного стану) та плану відновлення (в умовах частково відбудовного періоду після закінчення воєнних дій) (Луніна І.О.);
− виокремлено особливості нового напрямку глобалізації – монетарна глобалізація і
надано її авторське визначення:

монетарна (грошова) глобалізація, в широкому сенсі – це

загальноісторична тенденція розвитку грошей як економічної категорії в напрямку її інтернаціоналізації та перетворення на загальносвітовий (глобальний) еквівалент вартості усіх товарів внаслідок зникнення кордонів в процесі функціонування грошей; в узькому сенсі – це основний тренд розвитку світової економічної системи, який вимагав і виробив відповідні форми такого глобального еквіваленту, адекватні загальному якісному рівню розвитку глобальної економіки (Борзенко О.О.);
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- розвинуто науково-методичний підхід до оцінювання та управління фінансовими
ризиками ведення бізнесу в Україні з урахуванням високої частки тіньової економіки та слабкого рівня захисту права власності. Розроблений підхід передбачає врахування при обчисленні інвестиційних та кредитних ризиків масштабів тонізації доходів, загроз рейдерського
захоплення бізнесу та непередбачуваних податкових витрат (Зимовець В.В.);
- обґрунтовано основні засади структурної політики інклюзивної індустріалізації в
Україні, які включають: цільові орієнтири розбудови вітчизняної промисловості та внутрішніх виробничих ланцюгів створення вартості; тактичну схему структурного вдосконалення
вітчизняного промислового виробництва; активне впровадження вітчизняних науковотехнічних розробок та використання можливостей, які надає Угода про асоціацію з ЄС у частині науково-технічного співробітництва; зміну економічної та інвестиційної політики в напрямі поліпшення інвестиційної привабливості виробництв завершальних стадій технологічного циклу (Бобух І.М.);
- виявлено особливості формування інноваційної політики та політики щодо структурних змін у країнах ЄС, деяких інших розвинених країнах, зокрема - США та країнах Азії, що
швидко розвиваються, та в Україні; розроблено 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; сформовано пропозиції щодо реалізації окремих напрямів розумної спеціалізації в Україні, зокрема пов’язаних із блоком окремих високотехнологічних галузей промисловості та послуг (чл.-кор. НАН України Єгоров І.Ю.);
- здійснено оцінку сучасного рівня розвитку конкуренції та монополізації секторів
транспортної та енергетичної інфраструктури на національному та європейському ринках;
визначено особливості та тенденції розвитку ринку вантажних перевезень в Україні; проведено оцінку структурування ринку за видами перевезень та здійснено аналіз вантажних перевезень за основними видами вантажів у внутрішніх, транзитних та експортно-імпортних перевезеннях; здійснено узагальнення світового досвіду трансформації інституту власності та
розвитку конкуренції в інфраструктурі системи забезпечення твердим паливом; розглянуто
особливості, проблеми і тенденції розвитку конкуренції в сфері забезпечення економіки
України енергоносіями (Никифорук О.І.);
- удосконалено підходи до визначення потреб у кваліфікованих працівниках промислового сектору з урахуванням нових викликів, зокрема посиленням трудової міграції, цифровізації, структурних змін на ринку праці, наслідків пандемії; виявлено трансформаційні сили,
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які вплинуть на майбутній промисловий розвиток, а саме мережева інтеграція, саморегуляція
та самонастроювання, інтелектуалізація і гнучка автоматизація; розвинуто існуючі підходи до
еко-інноваційних бізнес-моделей циркулярної економіки. Обґрунтовано перспективність
циркулярних ланцюгів доданої вартості, де відбувається постачання рециркульованих або
біорозкладних ресурсів, а обмежені ресурси замінюються на повністю відновні джерела;
отримали подальший розвиток напрями та інструменти формування регіональної промислової політики в умовах поглиблення регіональних соціально-економічних диспропорцій, що
включають використання "системи переваг" для слабких регіонів, періодичну інвентаризацію
активів регіону, керовані інституціональні трансформації, моніторинг структурних зрушень
(Дейнеко Л.В.);
- удосконалено напрями формування та оцінки торговельної політики України у частині: оцінки інституційних перетворень в Україні протягом 2014–2020 рр. з точки зору створення стимулів для переходу вітчизняних експортерів від цінових до нецінових порівняльних
переваг; обґрунтування рекомендації щодо торговельної політики України на ринках сільськогосподарських товарів в умовах пандемії COVID – 19; розроблення рекомендацій щодо
збільшення обсягів виробництва та експорту вітчизняних високотехнологічних товарів; розробки методики кількісної оцінки пріоритетів торговельної лібералізації; обґрунтування, що
застосування національного режиму до іноземних учасників закупівель за відсутності встановлених законом преференцій щодо внутрішнього виробництва і домінування при закупівлях цінового критерію не відповідає публічному інтересу та призводить до значного відтоку
державних коштів за межі країни; удосконалення методологічних підходів до факторного
аналізу результативності національної торгівельної політики та міжнародної порівняльної
оцінки експортної політики (Осташко Т.О.);
- розвинуто науково-методичні підходи до аналізу та обґрунтування впливу інституційних та інфраструктурних інтеграційних факторів на сталість, ступінь і темпи конвергенції
(дивергенції) ринків енергетичних ресурсів країн ЄС та Енергетичного Співтовариства шляхом оцінювання впливу нормативно-правових вимог та ринкових правил, розвитку біржової
торгівлі та податкової політики на умови торфоутворення на різних ринкових сегментах (Подолець Р.З.);
- доведено необхідність визнання ефективного сільськогосподарського землекористування юридичним фактом, з яким закон пов'язує адекватну юридичному факту правову активність суб’єктів сільськогосподарського землекористування, що приведе до заміни принципу
земельного права стосовно пріоритету сільськогосподарського використання угідь принци-
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пом сільськогосподарського екологічно безпечного їх використання; розвинуто наукові засади спеціалізації зовнішньої торгівлі як прояву інтернаціоналізації агропродовольчого виробництва, зокрема: охарактеризовано основні сучасні форми та показники рівня міжнародної
спеціалізації виробництва, окреслено основні тенденції у сфері міжнародної торгівлі та макроекономічні чинники її розвитку, обґрунтовано зв’язок між спеціалізацією зовнішньої торгівлі країни та її економічним зростанням (Шубравська О.В.);
- запропоновано систему організаційно-правового забезпечення переходу до інклюзивного сільського розвитку, яка включає: високий рівень економічного зростання, поєднаного з
рівними можливостями громадян брати в ньому участь і доступу до його результатів; ринок
земель сільськогосподарського призначення, зорієнтований на реалізацію суспільної функції
земельної власності; належний рівень та інклюзивна спрямованість розвитку сільської інфраструктури; ефективні сільські інститути та інституції; фінансова інклюзія – забезпечення не
лише доступу селян до фінансових послуг, але й можливості та спроможності користуватись
ними; збалансована аграрна структура – раціональне поєднання та підтримка суспільно необхідних пропорцій між капіталістичним, підприємницьким та селянським типами господарювання у сільському господарстві; інклюзивна несільськогосподарська діяльність на селі; бюджетна підтримка аграрного і сільського розвитку (чл.-кор. НАН України Бородіна О.М.);
- вперше вироблено розуміння суб’єктності людського капіталу як чинника соціально-економічного розвитку та визначено особливості впливу основних соціально-економічних
інститутів України на формування суб’єктності національного людського капіталу в умовах
реформ; розроблено і запропоновано методику 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.; визначено три основні напрями сприяння формуванню позитивної суб’єктності людського капіталу засобами
державної соціально-економічної політики з урахуванням євроінтеграційного контексту (посилення спроможності ключових інститутів; налагодження суспільного консенсусу щодо
ключових загальнонаціональних проблем; зменшення впливу олігархії на функціонування
інституціональної системи) (Балакірєва О.М.);
- запропоновано цілісну концепцію історії міжнародної економічної взаємодії господарства України, що розкриває зміст, тенденції та закономірності розвитку зовнішньоекономічних зв’язків українського господарства на різних історичних етапах від періоду формування регіональних ринків до становлення сучасної глобальної економіки; визначає характер
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та інституційні чинники цього процесу, а також слугує науковим підґрунтям для вироблення
науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення зовнішньоекономічної політики та
вироблення державної стратегії міжнародного співробітництва (Небрат В.В.);
- обґрунтовано теоретичні та практичні механізми формування ознак інклюзивності
інституційної системи ринку праці на основі комбінації таких властивостей як: гнучкості,
інноваційності, збалансованості, інклюзивності та адаптаційності, що створюють синергетичний ефект взаємодії усіх інституційних суб'єктів ринку праці. Доведено, що суперечності
інституційної структури формального та неформального сегментів ринку праці детермінують
диспропорційність його розвитку. А виявлені “вузькі місця” національного трудового законодавства визначають напрями інституційних умов їх мінімізації (Близнюк В.В.).
Перспективні напрями досліджень пов’язані з:
- з’ясуванням закономірностей, змісту, форм прояву та розв’язанням економічних суперечностей глобалізації та локалізації на різних історичних етапах, рівнях і у різних сферах
функціонування господарства для забезпечення стійкого розвитку економіки (чл.-кор. НАН
України Гриценко А.А.);
- здійсненням сценарного прогнозування динаміки основних макроіндикаторів економічного розвитку, обґрунтованням чинників ендогенного характерута заходів економічної
політики щодо забезпечення зростання економіки України у прогнозному періоді 2020–
2025 рр. (чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І.);
- виявленням сучасних трендів і ризиків у реалізації грошово-кредитної політики в
Україні під впливом глобальної економічної дестабілізації (Шелудько Н.М.);
- вдосконаленням підходів до оцінки розвитку фіскального простору у контексті забезпечення його впливу на стійке економічне зростання (Луніна І.О.);
- виявленням тенденцій структурних змін на фінансовому ринку в світової економіці
під впливом нових викликів глобалізації, трансформації світової фінансової системи , глобальних можливостей сталого розвитку та глобальним викликам для України (Борзенко О.А.);
- обґрунтуванням заходів державної фінансової політики щодо мінімізації системних
ризиків ведення бізнесу в Україні (боргова та монетарна політика) та оптимізації структури
капіталу підприємств. Розробкою рекомендацій щодо удосконалення методів оцінювання фінансових ризиків інвестиційних проектів, реалізація яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів (Зимовець В.В.);
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- виявленням тенденцій розвитку інституційних секторів економіки та структурних
змін у промисловому секторі, інвестуванні, інноваційній діяльності, підприємництві, на регіональному рівні і особливостей впливу на них екстрактивності та інклюзивності економічних
інститутів в Україні (Бобух І.М.);
- обгрунтуванням основних заходів щодо підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності у розвинених країнах світу на сучасному етапі соціально-економічного розвитку; визначенням ролі інституцій у розробці та координації заходів щодо впровадження інноваційної політики та стимулювання структурних змін; вдосконаленням вітчизняного законодавства та процедур визначення пріоритетів з точки зору можливостей стимулювання інноваційної діяльності в Україні; оцінкою можливостей використання в Україні інноваційної
діяльності як інструменту ефективної підтримки та стимулювання соціально-економічного
розвитку (чл.-кор. НАН України Єгоров І.Ю.);
- обґрунтуванням пропозицій до змін у державному регуляторному впливі на розвиток
конкурентного середовища в секторах транспортної та енергетичної інфраструктури України
в контекстіглобалізації та лібералізації (Никифорук О.І.);
- обґрунтуванням факторів та запропонуванням інструментів промислової політики
для протидії глобальним викликам майбутнього – технологічного, екологічного, соціального
характеру, цифрової нерівності, регіональних диспропорцій та пов’язаних із трансформацією
форм міжнародної торгівлі (Дейнеко Л.В.);
- можливостями і загрозами для зовнішньої торгівлі України, пов‘язаними із переходом до багатополярності у світовій торгівлі (Осташко Т.О.);
- розробкою рекомендацій щодо формування національної політики розвитку вітчизняних енергетичних ринків в умовах посилення впливу наддержавного регулювання в межах
інтеграційних об’єднань; обґрунтуванням ефективної політики ціноутворення на ринках енергетичних ресурсів та заходів соціальної підтримки побутових споживачів (Подолець Р.З.);
- оцінюванням викликів та наслідків агропродовольчої спеціалізації України у світовій економіці (Шубравська О.В.);
- узагальненням практики децентралізації та формування ОТГ з позицій сільського
розвитку, виявлення змін у сільських спільнотах низового рівня, розробка інструментарію,
організація та проведення опитування в ОТГ; дослідженням інституційного середовища на
рівні ОТГ у контексті суспільних переваг сільського населення в економічні процеси; дослідженням процесів та особливостей просторової маргіналізації сільських спільнот у складі
ОТГ, виявленням ознак периферійності, вразливості сільських спільнот в ОТГ як викликів
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для їх розвитку; визначенням структури фінансово-економічного потенціалу громад та впливу окремих її елементів для підвищення самодостатності, спроможності та можливостей для
інклюзивного розвитку на рівні ОТГ (чл.-кор. НАН України Бородіна О.М.);
- подальшим розвитком процесу нагромадження національного людського капіталу в
аспекті ціннісної складової його економічних орієнтацій та поведінки (Балакірєва О.М.);
- історико-економічним узагальненням особливостей формування та функціонування
національних моделей ринкової економіки; розкриттям змісту еволюції наукових поглядів на
характер економічної взаємодії держави та ринку та їх ролі в економічному розвитку та інституційній трансформації суспільства (Небрат В.В.);
- виявленням напрямів впливу пандемії COVID-19 на обсяги міграційного руху робочої сили та потенціал мобільності населення (Близнюк В.В.).
Присвоєно почесне звання «Заслужений економіста України» провідному

науковому

співробітнику Бондарук Таїсії Григорівні (Указ Презилента України №416/2020 від 30 вересня 2020 року).
Серед вчених-стипендіатів Стипендії НАН України для молодих учених 2020 року були двоє працівників Інституту (старший науковий співробітник Назукова Н.М., молодший
науковий співробітник Шаповал Ю.І.).
Серед молодих вчених Інституту четверо працівників Інституту отримували 2020 року
стипендію Президента України (старший науковий співробітник Ґрубер К.В., науковий співробітник Юхимець Р.С., науковий співробітник Курбет О.П., науковий співробітник Сливка
Т.О).
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 архітектоніки 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 24 планових НДР (відомче замовлення НАН
України)‚ в тому числі завершених – 11 та 8 нових НДР‚ виконання яких було розпочато в
2020 році‚ 5 НДР програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України, 4 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 2020 рік».
У 2020 році завершені дослідження по 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 - 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. Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Розроблено теоретико-методологічний конструкт суб’єктності українського людського
капіталу; узагальнено й систематизовано його виміри; визначено систему показників та індикаторів вимірювання суб’єктності; проаналізовано її в контексті соціально-економічних
суперечностей в українському суспільстві; виявлено характеристики суб’єктності окремих
соціальних груп; продемонстровано прояви суб’єктності людського капіталу в політичних,
економічних та культурних аспектах; виявлено вплив ціннісних особливостей українського
суспільства на зміст економічної та соціальної суб’єктності; виявлено роль громадянської активності й партисипаторної політичної поведінки як чинників формування суб’єктності людського капіталу в ході соціальної взаємодії; розглянуто протестну поведінку в трьохвимірній
моделі в емотивному, когнітивному та конотативному аспектах; обґрунтовано теоретико-
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методологічні підходи і визначено методологічні та методичні засади дослідження
суб’єктності окремих соціальних груп, у тому числі визначено особливості використання
людського капіталу групами соціального відторгнення, типи установок та формування
суб’єктності маргіналізованих верств населення, їхню орієнтованість на державний патерналізм як бар’єр економічного розвитку.
Отримано такі основні наукові результати:
- визначено сутність соціоекономічної категорії суб’єктності людського капіталу та її
роль як чинника економічного розвитку;
- розроблено міждисциплінарну економіко-соціологічну концепцію ролі суб’єктності
людського капіталу в економічному розвиткові;
- показано прояви суб’єктності людського капіталу в політичних, економічних та
ціннісних аспектах;
- виявлено роль громадянської активності як чинника формування суб’єктності людського капіталу;
- 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.
У науково-теоретичному плані наукова новизна отриманих результатів дослідження
полягає в тому, що визначено сутність соціоекономічної категорії суб’єктності людського
капіталу та її роль як чинника економічного розвитку; розроблено міждисциплінарну економіко-соціологічну концепцію ролі суб’єктності людського капіталу в економічному розвиткові; визначено теоретико-методологічні підходи, методологічні та методичні засади дослідження суб’єктності груп соціального відторгнення як бар’єру соціально-економічного
розвитку, суб’єктності креативного класу як потенціалу розвитку економіки та суб’єктності
державних службовців як чинника успіху реформ державної служби та вдосконалення державних послуг.
У науково-практичному плані новими результатами слід вважати таке: розроблено,
апробовано і запропоновано органам державної влади методологію та методику дослідження
бюрократичного та демократичного етносів українських державних службовців за допомоги
інструментарію соціологічних досліджень у спосіб онлайн-опитування; розроблено і запропоновано методику вимірювання індикаторів участі населення в процесі навчання впродовж
життя задля моніторингу виконання завдань Цілі 4 «Забезпечення всеохоплюючої якісної
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освіти та справедливого доступу до неї впродовж усього життя для всіх», визначених Цілями
сталого розвитку для України на 2016–2030 рр..
Оцінка рівня дослідження - відповідає національним стандартам високого рівня.
Опубліковано 53 наукові публікації загальним обсягом 26,12 обл.вид.арк, з них:
публікацій в вітчизняних виданнях – 44 обсягом 24,22 обл.вид.арк , публікацій в зарубіжних
виданнях – 8 обсягом 1,5 обл.вид.арк, публікацій в ЗМІ – 1 обсягом 0,4 обл.вид.арк.
Основні результати досліджень були апробовані на 68 наукових, науково-практичних
конференціях, семінарах та круглих столах.
Підготовлено та надіслано до органів державної влади 24 науково-аналітичних доповідних записок та 2-х інформаційно-аналітичних матеріалів, на які отримано 10 позитивних відгуків з інформацією про використання наданих матеріалів у практичній роботі.
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 позитивної
суб’єктності людського капіталу засобами державної соціально-економічної політики з
урахуванням євроінтеграційного контексту (посилення спроможності ключових інститутів;
налагодження суспільного консенсусу щодо ключових загальнонаціональних проблем; зменшення впливу олігархії на функціонування інституціональної системи).
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: ІУ кв. 2017 - ІІI кв. 2020 р.
№ держреєстрації 0116U006665. Шифр - 3.1.7.110. Код бюджетної програми 6541030. Науковий керівник – Шубравська О.В. Виконавці: Молдаван Л.В., Дідковська Л.І., Удова Л.О.,
Прокопенко К.О., Грецька Н.А., Купріянова Н.П., Корсак Л.М., Косинська З.В., Мартишев
П.А. Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Визначено роль і значення аграрних корпорацій у сфері зовнішньої торгівлі України,
зокрема, як основного продуцента експортних потоків агропродовольчої продукції та вагомого джерела формування додатного сальдо торговельного балансу. Обгрунтовано, що трансформація у практичну діяльність нової доктрини інституціонально-правового забезпечення
ефективного використання сільськогосподарських угідь, орієнтованої на забезпечення їх екологічної сталості, змушуватиме великі корпоративні господарства, насамперед агрохолдинги,
переходити від моногалузевого рослинництва до сівозмінного землеробства, займатися тва-
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ринництвом, наявність якого дозволяє не лише утилізувати його відходи як органічне добриво, а й обумовлю необхідність мати в структурі посівних площ багаторічні трави та бобові
кормові як основні гумусоутворюючі культури.
До найважливіших наукових результатів, які мають наукову і практичну значимість,
слід віднести такі:
набули подальшого розвитку
– науково-аналітичні оцінки найбільш конкурентоспроможних експортних товарних
груп агропродовольчої продукції, на основі чого здійснено обґрунтування економічно доцільних напрямів розширення відповідних сегментів вітчизняної зовнішньої торгівлі;
– обгрунтування твердження, що параметри концентрації і спеціалізації виробництва,
характер і розподіл праці та ритм роботи і рівень їх зв’язку з кінцевим результатом, оптимальність землекористування організаційних структур та місце в них людини підпорядковані
біологічним законам розвитку живих організмів, що лежать в основі процесу сільськогосподарського виробництва; охарактеризовані негативні екологічні і соціальні наслідки порушення цієї підпорядкованості;
– узагальнення характеристик взаємодії держави та бізнесу при проведенні гідромеліоративних заходів та виявлення переваг впровадження ДПП у зрошуваному землеробстві
для кожного учасника проекту;
– визначення основних стримуючих факторів реалізації концесійних проєктів в
Україні: недосконалість нормативно-правової бази, зарегульованість та непопулярність партнерських відносин, а також узагальнення заходів, реалізація яких сприятиме забезпеченню
ефективного розвитку взаємовідносин у системі держава-бізнес при проведенні

гідро-

меліоративних робіт в Україні;
– оцінки наслідків проведення гідромеліоративних заходів, зокрема встановлено, що
відхилення від науково обґрунтованих рекомендацій призводить до високого ризику формування негативного впливу на земельні та водні ресурси. Обгрунтовано доцільність
здійснення моніторингу і контролю за екологічним станом меліорованих територій, проведення водо- та ґрунтозберігаючих заходів, а також доцільність розширення зрошуваних площ
та відродження гідромеліоративної галузі на засадах раціонального використання та охорони
земельних і водних ресурсів;
– основні критерії оцінки результативності державно-приватного партнерства в аграрному секторі, а також показники його ефективності, а саме: фінансові індикатори, показники
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ресурсної ефективності, показники ефективності інвестиційних проектів, показники соціальної та екологічної ефективності;
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та опубліковано 46 наукових праць загальним обсягом 27,03 д.а., в т.ч.
14 – у іноземних виданнях – 7,4 д.а., з них розділів у колективних монографіях – 11, статей –
11, тез – 24. Основні результати досліджень були апробовані на 14 наукових, науковопрактичних конференціях, семінарах та круглих столах.
Отримані нові наукові результати знайшли своє відображення у 6 науковоаналітичних доповідних записках, пропозиціях та зауваженнях, які були направлені до
Верховної Ради України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Президії НАН України. На згадані розробки отримано 1 позитивний відзив.
Наукова та практична значимість: встановлено, що сільськогосподарський устрій
західноєвропейських й інших країн з розвинутим аграрним сектором формує індивідуальні
ферми і фермерські соціальні (некомерційні) корпорації саме тому, що вони найбільше
відповідають специфіці сільськогосподарського виробництва та що їх виробнича діяльність
невіддільна від їх соціально-демографічних функцій і пов’язана з життям сільського соціуму,
розвитком сільських поселень, облаштуванням сільських територій, захистом навколишнього середовища, в якому живуть і працюють члени фермерських господарств; доведено необхідність імплементувати в інституціонально-правове поле України зарубіжний досвід
унормування фермерських соціальних корпорацій різних організаційно-правових форм та механізмів державної підтримки на етапі їх становлення.
До наукових результатів, що спрямовані на збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку економіки, належать: удосконалено обгрунтування необхідності визнання ефективного сільськогосподарського землекористування юридичним фактом, з яким закон пов&apos;язує адекватну юридичному факту
правову активність суб’єктів сільськогосподарського землекористування, що приведе до
заміни принципу земельного права стосовно пріоритету сільськогосподарського використання угідь принципом сільськогосподарського екологічно безпечного їх використання.
3. «СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» (прикладні дослідження). Термін виконання: IV кв. 2017 – І кв.
2020 рр. № держреєстрації 0117U004442. Шифр - 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. Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Дістало подальшого розвитку узагальнення та систематизація існуючих теоретичних і
методологічних підходів до тлумачення концепту інклюзивності; удосконалено розуміння
явищ «структурні зміни» та «структурна політика» під призмою включення в економічний
розвиток концепту інклюзивності, тобто вивчення цих явищ у розрізі виявлення ознак екстрактивної/інклюзивної структури економіки та її спроможності не лише підтримувати стале
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економічне зростання у довгостроковій перспективі, а й досягати рівномірного і справедливого розподілу соціальних та матеріальних вигод між різними верствами населення; уперше
сформульовано перелік складових, розроблено інструментарій моніторингу і оцінки рівня
інклюзивного розвитку регіонів на основі застосування відповідного Індексу інклюзивного
розвитку регіонів України, та здійснено оцінку і узагальнено тенденції інклюзивного розвитку
економіки регіонів України на основі використання зазначеного Індексу; уперше виявлено
особливості прояву інклюзивності у розвитку національної економіки на регіональному рівні
на основі показника галузевої диверсифікації економічної діяльності; поглиблено розуміння
значення індустріальної складової економіки для забезпечення інклюзивності та досягнення
усіх без виключення Цілей сталого розвитку.
Отримано такі головні результати:
у методологічному плані:
– дістало подальшого розвитку узагальнення та систематизація існуючих теоретичних
і методологічних підходів до тлумачення концепту інклюзивності, зокрема запропоновано
авторське визначення інклюзивного розвитку економіки, як такого, що передбачає усеосяжну
взаємовигідну та недискримінаційну включеність усіх суб’єктів національного господарства
у процес економічного розвитку з метою спільного створення національного багатства та його соціально справедливого перерозподілу між усіма членам суспільства задля підвищення
загального добробуту нації та рівня життя кожної людини, що має бути метою здійснення
структурних змін в економіці;
– уперше розроблено методичні підходи до оцінки рівня інклюзії вразливих категорій
населення та виявлення наявних проблем щодо можливостей їх доступу до освіти, соціального життя, навчання, набуття нових навичок, державних програм підтримки та взаємодії з
державними органами влади та за результатами апробації зазначених підходів у формі опитування підприємств Українського товариства сліпих встановлено ряд організаційних прогалин
в діяльності менеджменту підприємств з високою часткою працівників з особливими потребами (незалученість підприємств до програм підвищення рівня інклюзії; наявність перешкод
в навчанні «особливих» працівників, необізнаність щодо діючих програм підтримки, брак
освіти тощо);
– уперше виявлено особливості прояву інклюзивності у розвитку національної економіки на регіональному рівні на основі показника галузевої диверсифікації економічної
діяльності, динаміка якого засвідчила недостатню спрямованість диверсифікації економічної
діяльності на комплексне використання соціально-економічного та природно-ресурсного
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регіонального потенціалу, нерозвиненість інноваційної складової цього процесу та певну
структурну інертність регіонального розвитку, тому галузева диверсифікація має здебільшого
спонтанний характер як реакція на зміну внутрішніх та зовнішніх чинників регіонального розвитку.
У науково-практичному плані:
– обґрунтовано заходи з удосконалення державної структурної політики через впровадження принципів інклюзивного розвитку з використанням потенціалу територіальної
соціально-економічної інтеграції та диверсифікації економіки регіонів, які передбачають:
стимулювання інтегруючої ролі міст та адміністративних центрів ОТГ як осередків економічного та соціального розвитку; посилення міжрегіональних зв’язків; стимулювання формування в економічній структурі регіонів нових нетрадиційних видів економічної діяльності;
– змодельовано основні сценарії розвитку економіки України у 2020 р. на основі міжгалузевих балансів з урахуванням впливу «коронакризи» як наслідку пандемії Covid-19, які
дозволили встановити тенденції структурних трансформацій в економіці України та скорочення обсягів складових ВВП за різними сценаріями розвитку відносно базового сценарію на
2020 рік складе від 5,3% (застосування урядом України помірних заходів, що призводять до
обмеження економічної діяльності) до 12,1% (за умов жорсткого сценарію зі збереженням
заборони на розширений перелік видів діяльності, не пов’язаних з критичною інфраструктурою).
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 3, опубліковано 1 колективну монографію
обсягом 26,6 д.а. та 1 одноособову монографія обсягом 32,1 д.а.
Науково-практична значимість: полягає у розкритті ознак та форм прояву інклюзивності у функціонуванні економіки на національному та регіональному рівнях, виявленні та
оцінці складових інклюзивного розвитку економіки, розробці пропозицій щодо державної
структурної політики, метою яких є здійснення структурної трансформації національної
економіки для досягнення цілей інклюзивного розвитку.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: обґрунтовані пропозиції щодо здійснення структурної трансформації
національної економіки можуть стати підґрунтям для переходу до інклюзивного економічного зростання як основи підвищення конкурентоспроможності економіки України, зростання рівня добробуту та залучення в економічний процес широких верств населення, що
створить засади для досягнення сталого розвитку суспільства.
4. «ІНДУСТРІЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ “НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ»
(фундаментальні дослідження). Термін виконання: I

кв. 2018 – IV кв. 2020 рр. №

держреєстрації 0117U003065. Шифр - 3.1.7.118. Код бюджетної класифікації 6541030. Нау-
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ковий керівник – Шелудько Н.М. Виконавці: Шелудько Н.М., Брус С.І., Бублик Є.О., Шкляр
А.І., Зубик С.П., К.В. Грубер (Ануфрієва К.В.Ї, Шаповал Ю. І., Юхта О.І. Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Реалізовано новий підхід до вивчення індустрії фінансових послуг як інституційноекономічного феномену на основі концепту «нової нормальності», що дозволило сформулювати сучасну парадигму розвитку індустрії фінансових послуг (ІФП).
Найбільш вагомі наукові результати:


набуло подальшого розвитку трактування «нової реальності» як особливого

комплексу взаємопов’язаних та взаємообумовлених інституційних умов, правил і норм, які
детермінують поведінку економічних суб’єктів на глобальному, регіональному, національному рівнях; обґрунтовано, що сутність «нової реальності» полягає не в актуалізації реальності
як такої, а в появі та утвердженні в економіці та суспільстві нових норм;


обґрунтовано, що в умовах цифровізації розвиток індустрії фінансових послуг

характеризується їх деперсоналізацією і віртуалізацією, поширенням цифрових валют і електронних платежів; «стисненням» фізично існуючої мережі фінансових посередників;
стрімким поширенням систем автоматичного трейдингу та електронного нагляду за фінансовими сервісами; диверсифікацією фінансових послуг для мікрогруп; «розмиванням» (зникненням) банківської таємниці; зростанням операційних ризиків (кіберзлочинність);


запропоновано сучасну парадигму розвитку ІФП на основі виокремлення сус-

пільно-економічних чинників, геополітичних рушіїв та глобально інституціоналізованих заходів та інструментів регулювання фінансового посередництва, які сформували нинішню
траєкторію трансформації індустрії фінансових послуг, що призводить до зростання масштабів та поглиблення транснаціоналізації фінансового капіталу, диверсифікації його форм;
подальшої сек’юритизації операцій на фінансових ринках з превалюванням деривативів,
офшоризації і тінізації фінансових потоків, їх віртуалізації; інноватизації на основі інформаційних технологій фінансового посередництва.
Оцінка рівня дослідження: відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Результати дослідження представлено у 17 статтях, апробовано на 11 наукових заходах (у т.ч. конференціях) різного рівня, впроваджено в навчальний процес.
Наукове значення отриманих результатів визначається тим, що вони доповнюють і
розширюють існуючі уявлення про особливості трансформації індустрії фінансових послуг в
сучасних умовах.
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Практична значимість отриманих результатів полягає у тому, що вони можуть
бути науково-методичною базою удосконалення регулювання інститутів фінансового посередництва, у т.ч. в Україні.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку, належать висновки щодо наслідків діджиталізації у фінансовому посередництві.
На виконання Розпорядження Президії НАНУ від 25.03.2019 №198 «Про затвердження
переліку спільних українсько-болгарських наукових проектів, що реалізуються в рамках Протоколу про наукове співробітництво між Болгарською академією наук і НАН України на 2019
– 2021 рр.:
«THE

COORDINATION

WITH

THE

EU

MONETARY

AUTHORITIES:

BULGARIAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN PERSPECTIVE» (КООРДИНАЦІЯ З
МОНЕТАРНИМИ

ОРГАНАМИ

ЄС:

ДОСВІД

БОЛГАРІЇ

ТА

ПЕРСПЕКТИВА

УКРАЇНИ) (фундаментальні дослідження, спільний українсько-болгарський науковий проект за результатами конкурсу). Термін виконання: 2019 р. – 2021 р. № держреєстрації
0118U003065. Код бюджетної програми: КПКВК 6541030. Науковий керівник (з української
сторони) – Н.М. Шелудько. Науковий керівник (з болгарської сторони) – Гарабед Мінасян.
Виконавці (з української сторони) – К.В. Грубер (Ануфрієва), С.І. Брус, Є.О. Бублик, Ю.І.
Шаповал, А.І. Шкляр. Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Виконано оцінку рівня нормативного регулювання потоків капіталу та їх фактичної
інтенсивності для Болгарії та України, що дозволило розрахувати показники інституційної
спроможності (ІС) держави щодо імплементації власних фінансових та валютних обмежень.
Узагальнено досвід Болгарії щодо забезпечення національного монетарного суверенітету у
сучасних умовах. Розкрито особливості доступу мігрантів до фінансових послуг та продуктів
в Болгарії та Україні та оцінено вплив грошових переказів трудових мігрантів на економічний розвиток.
Найбільш вагомі наукові результати:
-

визначено рівень нормативного регулювання потоків капіталу та їх фактичної ін-

тенсивності для Болгарії та України;
-

систематизовано практику Болгарії щодо забезпечення національного монетарного

суверенітету у сучасних умовах;
-

дано оцінку доступу мігрантів до ринку фінансових послуг та продуктів в Болгарії

та Україні та виокремлено особливості впливу грошових переказів трудових мігрантів на
економічний розвиток країни.
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Оцінка рівня дослідження: відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Наукове значення отриманих результатів визначається тим, що здійснено розрахунок показників інституційної спроможності (ІС) Болгарії та України щодо імплементації
власних фінансових та валютних обмежень.
Практична значимість отриманих результатів визначається їх спрямованістю на
з’ясування особливостей доступу мігрантів до фінансових послуг та продуктів в Болгарії та
Україні та оцінці впливу грошових переказів трудових мігрантів на економічний розвиток.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки, належать висновки щодо впливу грошових переказів трудових мігрантів на економічний розвиток в Україні.
5. «ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ (ДРУГА
ПОЛОВИНА XVII – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)». Термін виконання: IV кв. 2017 р – ІІІ кв.
2020 р. № держреєстрації 0116U004418. Шифр - 3.1.7.109. Код бюджетної програми 6541030.
Науковий керівник – Небрат В.В. Виконавці: Супрун Н.А., Горін 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., Бужан В.С., Новик Т.В., Бєляєва В.М. Замовник – Національна
академія наук України.
Анотований звіт
Здійснено історико-економічне узагальнення тенденцій розвитку світової економіки та
змін зовнішньоторговельних відносин України в роки державної незалежності. Аналіз попередньої траєкторії зовнішньоекономічних зв’язків господарства України та сучасних тенденцій розвитку експортно-імпортних операцій, міграційних процесів, виробничої інтеграції та
включення українських виробників у міжнародну систему формування доданої вартості вказує на негативні тренди, що ставлять під загрозу державну безпеку та суверенітет України
внаслідок формування та посилення її зовнішньоекономічної залежності. Встановлено, що за
останні п’ятнадцять років істотно зріс імпорт продукції таких традиційних для українського
господарства галузей як машинобудування, харчова та хімічна промисловість, що вказує на
критичні зміни в зовнішньоекономічних позиціях України; зниження у структурі експорту
питомої ваги промислової сировини та продукції важкої індустрії супроводжується стрімким
зростанням частки сільськогосподарської продукції (зернові культури, насіння); в імпорті переважають машини та обладнання (насамперед, сільськогосподарське), мінеральна та хімічна
продукція, споживчі товари в т. ч. продукти харчування.
Отримано такі наукові результати:
 на основі історико-економічного дослідження включення українського господарства в систему світової торгівлі, міжнародного руху капіталу та робочої сили, науково-
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технічного співробітництва, міжнародної економічної інтеграції запропоновано цілісну концепцію історії міжнародної економічної взаємодії господарства України, що розкриває зміст,
тенденції та закономірності розвитку зовнішньоекономічних зв’язків українського господарства на різних історичних етапах від періоду формування регіональних ринків до становлення
сучасної глобальної економіки; визначає характер та інституційні чинники цього процесу, а
також слугує науковим підґрунтям для вироблення науково-практичних рекомендацій щодо
вдосконалення зовнішньоекономічної політики та вироблення державної стратегії міжнародного співробітництва;
 виявлено залежність між експортоорієнтованим характером економіки та її спроможністю до структурно-технологічної модернізації, зокрема, встановлено закономірність,
що в умовах технологічного відставання та відсутності належних інституційних запобіжників, експортна орієнтованість структурних перетворень дозволяє в короткостроковому періоді вирішити нагальні завдання фіскального чи технологічного характеру, проте в
довгостроковій перспективі зумовлює формування диспропорційної господарської структури, закріплюючи аграрно-сировинний характер участі економіки у міжнародному поділі
праці, посилює її залежність від кон’юнктури світових ринків та погодно-кліматичних чинників, характерну для слаборозвинених країн, і створює ризики ресурсного виснаження економіки через редистрибутивну рентну поведінку еліти, внаслідок чого виникає кумулятивна
взаємообумовленість інституційної та структурної інерцій, що формує своєрідну «пастку
маргінальності», підриває основи економічного і державного суверенітету країни;
 поглиблено наукові засади вироблення державної стратегії міжнародного економічного співробітництва в частині обґрунтування необхідності врахування попередньої
траєкторії розвитку. З урахуванням історико-інституційних детермінант зовнішньоекономічних зв’язків обґрунтована доцільність – з метою зміцнення економічного суверенітету
держави, розвитку національного господарства та забезпечення його міжнародної конкурентоспроможності – проведення державної довгострокової стратегічної політики, направленої, з
одного боку, на подолання структурної залежності, а з іншого – на зменшення інституційного
розриву, сформованого внаслідок тривалого укорінення практик неринкової економічної моделі.
Власна оцінка рівня дослідження, – відповідає міжнародним стандартам високого
рівня.
Підготовлено 3 науково-аналітичних матеріали для вищих органів державної влади
та управління, на 1 з них отримано позитивний відгук. Опубліковано 16 наукових праць (в
т.ч. 1 – у виданні, що індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, 4 – у
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зарубіжних виданнях) загальним обсягом 16,34 д.а. Крім того, здійснено укладення та наукову редакцію збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки
України. Випуск 53» (27,6 д.а.). Результати досліджень апробовані на 11 наукових та науково-практичних конференціях, конгресах, круглих столах (в. т.ч. 3 – зарубіжних), у ході яких
оприлюднено 12 наукових доповідей.
Науково-практична значимість полягає в поглибленні наукових засад вироблення
державної стратегії міжнародного економічного співробітництва в частині обґрунтування
державної політики, направленої, з одного боку, на подолання структурної залежності економіки, а з іншого – на зменшення інституційного розриву, сформованого внаслідок тривалого укорінення практик неринкової економічної моделі.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища
та сталого розвитку: розкрито економічні перспективи екологічно відповідального
міжнародного підприємництва та актуальні завдання імплементації міжнародних стандартів сталого розвитку у вітчизняну бізнес- практику; висвітлено екологічні імперативи
включення українських виробників у міжнародні ланцюги створення додаткової вартості.
6. «ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ АРХІТЕКТОНІКИ ІНФОРМАЦІЙНОМЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ» (фундаментальні дослідження). Термін виконання: І кв. 2018
– IV кв. 2020 рр. № держреєстрації 0117U001686. Шифр - 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. Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Розкрито закономірності, визначальні чинники, глобальний характер і зміст формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки та її місце в історичному розвитку систем господарювання. Виявлено особливості трансформації суспільноекономічних відносин в умовах цифрової революції. З’ясовано механізм інституційних змін
та їх роль у забезпеченні трансформаційних процесів і стабільного розвитку економіки. Показано специфіку прояву закономірностей формування інформаційно-мережевої економіки у на
різних рівнях і у різних сферах господарювання. Обґрунтовано підходи до вирішення проблем управління в умовах інституційної взаємодії індустріально-ринкової та інформаційномережевої систем господарювання.
Отримано такі наукові результати:
На основі застосування методу сходження від абстрактного до конкретного та використання критерію єдності техніко-технологічної, інституційної та соціально-економічної
форм відтворення суспільного продукту обґрунтовано логіко-історичну методологію компле-
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ксних досліджень, яка (на відміну від формаційного і цивілізаційного підходів) дозволяє зрозуміти розвиток економічних систем як процес, в якому кожна наступна ступінь включає попередню в якості свого підґрунтя, внаслідок чого історичний процес виступає не як руйнування і заміна однієї системи іншою, а як поступальний процес економічного прогресу, що
поєднує спадкоємність і нову форму розвитку. Така методологія орієнтує економічну теорію
та практику на еволюційні перетворення, в яких досягається комплементарна єдність спадкоємності та інноваційності. Обгрунтована класифікація економічних систем, яка базується на
запропонованій методології та включає натурально-господарські (общинно-господарські,
рабо-господарські, рентно-господарські), індустріально-ринкові (індустріально-конкурентні,
індустріально-планові, індустріально-маркетингові), та інформаційно-мережеві системи (інформаційно-аналогові, інформаційно-цифрові, нейро-мережеві). Доведено, що основний
зміст сучасних трансформацій визначається переходом від індустріально-ринкової до інформаційно-мережевої системи господарювання, який внаслідок взаємодії принципово різних закономірностей функціонування цих систем має суперечливий характер і обумовлює
невизначеність та нестабільність соціально-економічної динаміки. Визначено основний зміст
трансформацій базових інститутів у процесі формування інформаційно-мережевої економіки:
перехід від панування 1) приватної власності до всезагальної, 2) найманої праці до вільної, 3)
розподілу за вартістю і капіталом до розподілу з рівнозабезпечуючим базовим і рентнопреміальним доходами. Показано, що інституційну архітектоніку інформаційно-мережевої
економіки утворює комплекс правил і норм забезпечення єдності приватних та суспільних
інтересів у процесі відтворення різнорівневих форм суспільного буття людини в інформаційно-мережевому просторі. Запропоновано підходи до забезпечення стійкого розвитку економіки шляхом створення механізмів, що поєднують планову рефлексію (взаємовисвітлення
потреби і предмета її задоволення), неокласичні та кейнсіанські інструменти впливу на попит
і пропозицію на основі інституційних засобів корекції відповідності, з одного боку, потреби і
попиту, з іншого - ресурсу задоволення потреби і пропозиції. Започатковано новий напрям
економічної глобалістики - економічну ноосферистику як вчення про розумну організацію
глобального економічного простору.
Результати дослідження відповідають міжнародним стандартам відмінного рівня. Підготовлено науково-аналітичні матеріали до вищих органів влади – 6 науковоаналітичних записок з отримання 6 позитивних відгуків; опубліковано 103 праці (статті,
монографії, розділи до наукових доповідей та монографій) загальним обсягом 125,48 др.арк.
В т.ч. 1 одноосібна монографія обсягом – 26 др. арк., 5 - розділів монографій у зарубіжних виданнях – 3,15 др.ар. У збірниках наук. праць опубліковано 2 праці обсягом –1,1
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др.арк., у вітчизняних виданнях опубліковано 24 праці обсягом – 25,88 др. ар., у зарубіжних
виданнях (статті, тези) опубліковано 22 праці обсягом – 12,65 др.ар.
Основні результати досліджень апробовані на міжнародних наукових і науковопрактичних конференціях, круглих столах – понад 27 виступів.
Наукове та практичне значення полягає у створенні наукової основи для практичного вирішення завдань забезпечення керованого процесу трансформації індустріальноринкової економіки в інформаційно-мережеву.
У контексті перспектив сталого розвитку показано механізм взаємопов’язаного
розвитку інформаційно-цифрових технологій і відповідних їм інститутів, способів
розв’язання існуючих між ними суперечностей, що є умовою забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку.
7. «МАКРОПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІТИКИ ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ» (фундаментальні дослідження). Термін виконання: І кв. 2018 –
IV кв. 2020 рр. № держреєстрації 0117U006435. Шифр - 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., Саліхова О.Б.., Василенко
Ю.В., Запатріна І.В., Шумська С.С., Лебеда Т.Б., Кузнецова Л.І., Твердохлібова Д.В., Швець
С.М., Радзівілл В.Ю., Білоцерковець О.Г., Гончаренко Д.О., Курченко О.О., Іллюша С.Н.,
Малашенко Т.О., Карпова І.В., Кошманова Н.В., Проніна М.П., Агафонова М.В. Замовник –
Національна академія наук України.
Анотований звіт
Зроблено висновок, що виходячи з обмеженості і безперспективності екзогенної моделі розвитку економіки України, яка стала результатом історичних тенденцій наприкінці
ХХ та початку ХХІ століть, необхідно розгортання нової ендогенно орієнтованої моделі,
спрямованої на забезпечення стійкого динамічного розвитку через формування системи мотивів і стимулів для випереджаючого відтворення інноваційних переваг національної економіки та зменшення залежності від негативного впливу майбутніх зовнішніх шоків глобальної економіки; показано, що в рамках еволюції моделей економічного зростання доцільно
враховувати і ендогенний характер соціалізації і соціальних інновацій, факторів людського
капіталу і нерівності населення, валового заощадження (ВЗ) сектора домашніх господарств
(ДГ) на рівні підсекторів в Україні; виявлено нові виклики для розвитку державноприватного партнерства в умовах економічної кризи за наслідками епідемії COVID-19; розкрито сутність капіталізації; доведено, що корупція та тіньова діяльність є бар’єрами для економічного розвитку України; обґрунтовано, що монетарна та фіскальна політики провідних
країн світу виступають одним із вирішальних екзогенних чинників зростання/падіння малих
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сировинних економік; визначено, що проблеми конкурентоспроможності експорту в контексті феномену ендогенного розвитку полягають в «якості» експорту: його технологічності,
стабільності, перспективності; здійснено сценарні прогнозно-аналітичні розрахунки та макроекономічний аналіз можливого розвитку ситуації в економіці України на період 2020–2025
роки з врахуванням наслідків пандемії COVID-19.
Отримано нові наукові результати:
обґрунтовано історичні основи та зміст ендогенізації економічного розвитку України;
виявлено національну специфіку та особливості динамічного розвитку економіки України в
частині впливу чинників ендогенного характеру на економічне зростання; проведено інструментальну оцінку їх впливу на економічне зростання в Україні та сценарне оцінювання макроперспектив економічного розвитку; обґрунтовано заходи політики ендогенізації щодо забезпечення стійкого економічного зростання в Україні.
Оцінка рівня дослідження: відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено 32 аналітичних матеріалів, доповідних записок, пропозицій та зауважень, які були направлені до державних органів виконавчої та законодавчої влади.
За надані наукові матеріали отримано 14 позитивних відгуків від органів державної
виконавчої влади.
Основні наукові результати дослідження пройшли апробацію на наукових та науковопрактичних конференціях, семінарах, робочих групах, круглих столах, всього – 30. Із них:
3 зарубіжних та 9 міжнародних.
Підготовлено та опубліковано 48 наукових праць, загальним обсягом 69,545 др.арк. Із
них: 2 індексуються Web of Science, обсягом 1,2 др.арк.; 1 – Scopus, обсягом 1,2 др.арк.; 1 індивідуальна монографія – 31,86 др.арк.; в зарубіжних виданнях – 4 публікації, загальним обсягом 1,5 др.арк. Опубліковано 11 розділів у 7-х колективних монографіях, обсягом
9,64 др.арк. Підготовлено та подано до друку 11 публікацій обсягом 36,76 др.арк., у тому числі: 1 кол. монографія обсягом 27,83 др.арк., 3 статті в зарубіжних виданнях, обсягом 2,65
др.арк. та 7 статтей у вітчизняних виданнях – 6,28 др.арк.
Наукова значимість: 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 DSGE моделі ендогенного типу, що функціонує на засадах теорії реального бізнес-циклу та враховує особливості розвитку фіскального і монетарного секторів
економіки України.
Практична значимість: розроблено модельний інструментарій оцінки впливу ефективних ендогенних факторів на динаміку і структуру вітчизняної економіки та проведено
кількісний сценарний аналіз економічного розвитку на середньо- та довгострокову перспективу в Україні.
У контексті перспектив сталого розвитку: здійснено сценарне прогнозування та
обґрунтовано чинники ендогенного характеру та заходи економічної політики щодо забезпечення зростання економіки України у прогнозному періоді 2020–2025 рр.
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8. «ФОРМУВАННЯ «РОЗУМНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ» В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»
(фундаментальні дослідження). Термін виконання: І кв. 2018 – IV кв. 2020 рр. №
держреєстрації 0117U007701. Шифр - 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., Бойко О.М., Черненко С.М., Грига В.Ю., Дульська І.В., Рижкова Ю.О.,
Груздова Т.В., Онуфрієвич З.Д.,

Хименко О.А. Замовник – Національна академія наук

України.
Анотований звіт
Визначено підходи щодо модифікації загальної методики формування напрямів розумної спеціалізації ЄС із урахуванням специфіки соціально-економічного розвитку України, які
полягають у відносно більш активному залученню експертних оцінок та вітчизняної статистики, що дозволяє більш адекватно врахувати особливості, притаманні національній економіці України; розроблено пропозиції щодо реалізації окремих напрямів розумної
спеціалізації в Україні, зокрема пов’язаних із блоком високотехнологічних послуг; вперше в
Україні узагальнено економічний зміст та результати останніх рейтингів європейських інноваційних університетів, виявлено зростаючий інтерес та налаштованість провідних університетів світу не просто на розвиток інноваційної діяльності у широкому тлумаченні її проявів, а
саме на створення базових інновацій, які формують нові технологічні системи, конституюючи тим самим елементи нової технологічної парадигми і створюючи технологічні передумови
для формування нових, раніше не існуючих «розумних спеціалізацій»; здійснено аналіз стратегій розвитку регіонів України на 2021-2027 в контексті впровадження розумної
спеціалізації; визначено особливості оцінювання інноваційної діяльності на засадах смартспеціалізації на основі досвіду європейських країн, які вже мають стратегії інноваційного
розвитку на засадах смарт-спеціалізації та здійснювали оцінку ефективності таких процесів
Отримані результати:
розроблено проект практичних рекомендацій щодо удосконалення української державної інноваційної політики шляхом створення інституційних умов для появи сучасних
підприємницьких університетів із завершеним інноваційним циклом, який передбачає створення та комерціалізацію науково-технологічних інновацій;
розроблено пропозиції щодо удосконалення діяльності технопарків, індустріальних
парків, наукових парків, венчурних фондів та інших спеціалізованих форм сприяння інноваційної діяльності та «розумній» спеціалізації;
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визначено передумови формування ефективної виробничої спеціалізації української
економіки з використанням важелів регулювання споживання імпорту в економіці, що ґрунтуються на політиці локалізації виробництва, захисту внутрішнього ринку, реструктуризації
експорту, державних закупівель;
розроблено пропозиції щодо стимулювання інноваційної діяльності та імплементації
основних положень концепції «розумної спеціалізації» в Україні, які полягають у необхідності формування переліку інструментів регіональної політики, в т.ч. фіскальних, та внесення необхідних змін до законодавства України, які б уможливили їх використання, особливо щодо фіскального та податкового стимулювання; запровадження спеціальних конкурсів
науково-дослідних робіт Національного фонду досліджень та проектів регіонального розвитку, що фінансуються Державним фондом регіонального розвитку, орієнтованих на пріоритети смарт-спеціалізації регіонів України;
визначено показники для моніторингу та оцінювання реалізації стратегій інноваційного розвитку на основі розумної спеціалізації;
розроблено пропозиції щодо використання статистичного інструментарію для оцінки
рівня інноваційного розвитку на основі «розумної спеціалізації» для України.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 27 наукових праць загальним обсягом 41,14 д.а., у тому числі колективна монографія (11,5 ) та 6 наукових праць у зарубіжних виданнях обсягом 11,06 д.а.
Прийнято участь у 32-х науково-методичних конференціях, форумах, семінарах і т.п.
із них: результати досліджень по темі доповідались на 8 конференціях із них 6 міжнародних
конференціях, 1 всеукраїнській конференції, 1 науковій; 5 семінарах із них 2 міжнародних семінарах; 1 робочій групі, 1 он-лайн форумі.
Підготовлено 7 аналітичних матеріалів, на які отримано 3 позитивних відгуки:
Наукова значимість полягає у тому, що розроблено 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 використання
вищезазначених підходів в Україні.
Практична значимість. Результати роботи використовуються у роботі місцевих
органів влади, відповідальних за реалізацію старт-спеціалізації в регіонах. Оцінювання є
невід’ємною частиною процесу імплементації старт-спеціалізації відповідно до рекомендацій Об’єднаного дослідницького центру.
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", зокрема у галузі забезпечення сталого розвитку в Україні.
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ПОЛІТИКИ

ДЛЯ

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» (прикладні дослідження).

Термін виконання: 01.10.2018 р. – 31.12.2020 р. № держреєстрації

0118U004960. Шифр - 3.1.7.112. Код бюджетної програми: 6541030. Науковий керівник –
Осташко Т.О. Основні виконавці: Венгер В.В., Лір В.Е., Пустовойт О.В., Гуменюк В.В.,
Олефір В.К., Биконя О.С., Білик Л.І., Ханіньова Т.І. Замовник – Національна академія наук
України.
Анотований звіт
Удосконалено напрями формування та оцінки торговельної політики України у частині: оцінки інституційних перетворень в Україні протягом 2014–2020 рр. з точки зору створення стимулів для переходу вітчизняних експортерів від цінових до нецінових порівняльних
переваг; обґрунтування рекомендації щодо торговельної політики України на ринках сільськогосподарських товарів в умовах пандемії COVID – 19; розроблення рекомендацій щодо
збільшення обсягів виробництва та експорту вітчизняних високотехнологічних товарів; розробки методики кількісної оцінки пріоритетів торговельної лібералізації; обґрунтування, що
застосування національного режиму до іноземних учасників закупівель за відсутності встановлених законом преференцій щодо внутрішнього виробництва і домінування при закупівлях цінового критерію не відповідає публічному інтересу та призводить до значного
відтоку державних коштів за межі країни; положення стосовно підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на ринках країн ЄС; удосконалення методологічних підходів до факторного аналізу результативності національної торгівельної політики та
міжнародної порівняльної оцінки експортної політики.
Отримані такі головні результати:


встановлено, що, сформована в межах економічної політики 2014–2020 рр., страте-

гія інституційних перетворень в Україні була переважно спрямована на створення вільної від бюрократії та корупції економіки зі сприятливими умовами для розвитку бізнесу. Аналіз результативності стратегії показав, що вона не забезпечила створення вагомих стимулів щодо переходу вітчизняних виробників із сфери експортних цінових порівняльних переваг в сферу нецінових переваг,
пов’язаних із наданням продукції інноваційних та якісно кращих властивостей;


встановлено, що основними чинниками розвитку світової торгівлі, які впливали

на розвиток міжнародної торгівлі України протягом 2017-2020 рр., були прискорений розвиток цифрової торгівлі та введення у І кварталі 2020 р. карантинних обмежень на протидію
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пандемії COVID – 19, причому негативні наслідки карантинних обмежень були частково нівельовані за рахунок прискореного розвитку цифрової торгівлі;


виявлено дві протилежні тенденції в аграрній торговельній політиці країн

світу в умовах пандемії: (1) прагнення до самозабезпечення продовольством; (2) лібералізація агропродовольчих ринків країн-імпортерів продовольства. Обґрунтовано що
основними напрямами врахування цих тенденцій у торговельній політиці України мають стати підтримка малих та середніх сільськогосподарських виробників, уникання
обмежень споживчих цін на ринку продовольства, які призводять до зростання імпорту,
уникання репутаційних втрат внаслідок обмежень/заборон експорту сільськогосподарської продукції;


проведена оцінка ефектів і наслідків від діяльності ТНК на внутрішньому

ринку для конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, узагальнення закордонного досвіду регулювання діяльності ТНК щодо поліпшення конкурентоспроможності місцевих товаровиробників, а також щодо зменшення ТНК податкової бази і
виведення ними прибутків від оподаткування;


здійснена оцінка ефективності лібералізації торговельних відносин із потенцій-

ними партнерами (Туреччина, Держава Ізраїль, Албанія, Сербія, Китайська Народна Республіка, Республіка Корея) щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників і
побудований рейтинг пріоритетності лібералізації двосторонніх торговельних відносин;


вперше запропоновано розглядати відносини у сфері публічних закупівель в

Україні з точки зору інституційного підходу, що дозволяє розробити відповідні регуляторні
стратегії їх вдосконалення з метою уникнення ризиків, пов’язаних як з формальними (норми
права), так і з неформальними (звичаї, усталені практики, ділова етика тощо) інститутами;


удосконалено напрями та методи подолання основних перешкод на шляху гармо-

нізації систем технічного регулювання України та ЄС як однієї з важливих складових нетарифного
регулювання. Дістали подальшого розвитку методичні положення щодо визначення пріоритетів подальшого реформування та розвитку національної системи технічного регулювання у
контексті євроінтеграції України;


удосконалено факторний аналіз результативності торгівельної політики України,

який доводить, що за сучасних умов загострення рівня конкуренції на світових ринках ресурсних
товарів абсолютні переваги країни залишаються домінантами конкурентоспроможності незважаючи на одночасне формування нових факторів у сфері технологій (порівняльних переваг).
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Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 12; опубліковано – 17 наукових
публікацій; участь співробітників у: 7 конференціях (із них 2 зарубіжні); 1 (зарубіжному)
семінарі ФАО; 1 (зарубіжному) Шостому Щорічному засіданні Групи експертів з питань
сільськогосподарської торгівлі в Європі і Центральній Азії (ФАО).
Науково-практична значимість: Розроблено та обґрунтовано заходи торговельної
політики, які сприяють зростанню конкурентоспроможності економіки України за рахунок
імплементації положень чинних ЗВТ, використання інституту публічних закупівель для розвитку вітчизняної промисловості і враховуть зміни світової торговельної політики в умовах пандемії COVID-19, прискореної цифровизації торгівлі та поширення протекціонізму у
світовій торгівлі.
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 - 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. Замовник – Національна академія
наук України.
Анотований звіт
Запропоновано трактування інклюзивного сільського розвитку, що ґрунтується на базовому принципі інклюзивності «ніхто не має бути залишеним без уваги»; дано визначення інклюзивного сільського розвитку результатом якого є подолання економічного, соціального та
політичного вилучення селян; запропоновано теоретико-методологічні підходи до вимірювання рівня інклюзивності сільського розвитку на основі застосування двовимірної матриці індикаторів, яка включає три секторальні площини (політичну, соціальну й економічну) і три виміри
інклюзивності/нерівності (за доступністю, якістю та розподілом суспільних благ та послуг).
Обґрунтовано необхідність і розкрито умови переходу до інклюзивного сільського розвитку в
Україні, визначено його рушійні сили; розроблено методичні підходи до підвищення
політичної інклюзії селян шляхом посилення їх спроможності брати участь у процесах формування і прийняття рішень на всіх рівнях з використанням потенціалу Декларації ООН
(2018р.) про права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості.
Отримані основні результати:


з позицій інклюзивності оцінено соціально-економічні аспекти розвитку вітчизня-

ного аграрного сектору і сільського соціуму у доринковий період, в часи ринкових перетво-
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рень і в сучасних умовах; встановлено, що попри декларування намірів захищати інтереси
сільських жителів і виробників сільськогосподарської продукції, рекомендації науки щодо
реалізації цих інтересів, на всіх етапах перевагу отримував екстрактивний розвиток сільського господарства і села. Обґрунтовано необхідність і розкрито умови переходу до інклюзивного сільського розвитку, опрацьовано теоретико-методологічні підходи до вимірювання рівня
інклюзивності сільського розвитку на основі застосування двовимірної матриці індикаторів,
яка включає три секторальні площини (політичну, соціальну й економічну) і три виміри
інклюзивності/нерівності (за доступністю, якістю та розподілом суспільних благ та послуг);
визначено субінтегральні та інтегральний індекси інклюзивного сільського розвитку за 9 групами індикаторів, обґрунтовано напрями підвищенню їх рівнів.
Отримали подальшого розвитку:


методичні підходи до трактування змісту понять економічного зростання і еко-

номічного розвитку стосовно аграрного сектору економіки а також процесів сільського розвитку та інклюзивного сільського розвитку: аграрне зростання – процес, що характеризується вартісними показниками обсягів аграрного виробництва та експорту; аграрний розвиток –
зростання аграрного виробництва, за якого вигоди від нього більш-менш справедливо
розподіляються між усіма його учасниками, а підвищення продуктивності здійснюється приязним для довкілля способом; сільський розвиток – процес покращення спроможностей та
добробуту селян; інклюзивний сільський розвиток – всеохоплююче покращення якості життя
сільського населення.
Удосконалено:


трактування змісту діяльності селянських і сімейних фермерських господарств

з надання послуг сільської гостинності: визначено поняття «інклюзивний сільський туризм» і
розкрита його відмінність від поняття «туристична діяльність 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;

термінологію визначення понять сталий розвиток, інклюзивний розвиток та
інклюзивне зростання в частині спільного і відмінного. Інклюзивне зростання - збільшення
доходів в розрахунку на душу населення та забезпечення широкого доступу громадян до немонетарних складових добробуту (надмірне зростання призводить до концентрації ресурсів,
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сегментації ринків праці та соціального виключення певних категорій осіб). Інклюзивний розвиток передбачає не лише економічне зростання, але й впровадження засад прямої демократії, необхідності дотримання громадянських, суспільних і політичних прав людей та економічного, соціального та політичного залучення виключених осіб.
Розробка відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано науково-аналітичних записок – 4, на них отримано 4
відгука; опубліковано 12 наукових публікацій обсягом 20,0 д.а., у т.ч.: 1 колективна монографія обсягом 12,6 д.а., 5 статей у наукових фахових виданнях обсягом 4,2 д.а., 2 публікації
у міжнародних виданнях обсягом 1.6 д.а., 1 публікація у журналі, який індексується у базі
SCOPUS обсягом 0,7 д.а., 3 публікації в електронних ЗМІ та інших Інтернет-ресурсах обсягом 0,9 д.а., участь співробітників - у 27 науково-практичних конференціях, семінарах,
круглих столах, засіданнях робочих груп тощо, з яких 8 міжнародних заходів.
Наукова значимість полягає у формуванні концептуальної рамки дослідження сільського розвитку на інклюзивній основі, узагальненні сучасних теоретико-методологічних підходів до трактування сутності та змісту інклюзивного розвитку, науковому обґрунтуванні
запровадження у науковий обіг терміну «інклюзивний сільський розвиток». Розроблено методичні підходи індексного оцінювання рівнів залученості сільського населення до економічних, соціальних та політичних процесів на селі; розроблено методологію розрахунку секторальних та інтегрального індексів інклюзивного сільського розвитку.
Практична значимість полягає в обґрунтуванні необхідності запровадження в
практику державного регулювання сільського розвитку інклюзивного підходу - «ніхто не має
бути залишеним без уваги». Розраховано субінтегральні та інтегральний індекси рівня
інклюзивності сільського розвитку і на цій основі обґрунтовано напрями державної політики
підвищення економічного, соціального та політичного включення сільських мешканців у процеси розвитку та забезпечення їм можливості й спроможності повноправного користування
природними ресурсами, якісними суспільними благами та соціальними послугами за місцем
проживання, участі у політичному і громадському житті.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища
та сталого розвитку: розроблено пропозиції щодо осучаснення засад вітчизняної аграрної
політики і практики у сфері збереження та поліпшення стану навколишнього середовища
та сталого розвитку з посиленням соціально-еколого-кліматичного вектору.
11. «ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ ПРАЦІ» (прикладні дослідження). Термін виконання: І кв. 2018 – IІ кв. 2020 рр. № держреєстрації

0117U007499.

Шифр - 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., Чернецька Л.В. Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Обґрунтовано теоретичні та практичні механізми формування ознак інклюзивності інституційної системи ринку праці на основі комбінації таких властивостей як: гнучкості, інноваційності, збалансованості, інклюзивності та адаптаційності, що створюють синергетичний ефект взаємодії усіх інституційних суб'єктів ринку праці. Розроблено рекомендацій щодо
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напрямів та державницьких інструментів функціонування ринку праці, формування соціально-економічного механізму мінімізації негативних наслідків впливу на нього кризових явищ
в національній економіці.
Отримані наукові результати:
доведено, що основною метою інституціоналізації ринку праці є забезпечення відносної рівноваги основних елементів ринку праці шляхом застосування певних інструментів та
основних інститутів, які гармонізують інтереси всіх суб’єктів ринку та забезпечують інклюзивний вектор розвитку ринку праці;
обґрунтовано, що організація ефективного державного управління системою відносин і
правил взаємодії історично і просторово розвинутого ринку праці забезпечуватиме його конкурентність через трансформацію екстрактивних ознак основних інститутів в інклюзивні;
на основі узагальнення, систематизації та оцінки факторів інституціонального забезпечення системи соціально-трудових відносин запропоновано інструментарій комплементарного впливу держави та конкурентних механізмів на ринок праці, визначено ступінь його розвиненості та інклюзивності, обґрунтовано заходи мінімізації провалів національного ринку
праці;
визначено науково-обґрунтовані стратегічні напрями розвитку ринку праці України та
окреслено першочергові завдання створення сприятливих умов для забезпечення гідної зайнятості в умовах загострення кризових явищ розвитку економічної системи та прискорення
інтеграційних процесів, що базується на ґрунтовному аналізі причин та систематизації негативних наслідків щодо діяльності інститутів заробітної плати та соціального захисту в
Україні;
розкрито особливості (режиму зайнятості, оплати праці та кваліфікації зайнятих, їх
соціально-економічних характеристик) моделей соціально-трудових відносин в Україні на
основі проведення статистичного аналізу мікроданих вибіркового обстеження населення з
питань економічної активності з використанням пакету програм IBM SPSS Statistics, що дозволило визначити прекарні моделі соціально-трудових відносин, як об’єкт державного регулювання для підтримання економічної стабільності та соціальної рівноваги;
за підсумками дослідження масштабів, характеру змін та детермінантів професійної
гендерної сегрегації на ринку праці України визначено актуальні напрями вирівнювання
виявлених гендерних диспропорцій у зайнятості та забезпечення рівних можливостей чоловіків та жінок у сфері праці;
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досліджено структуру та виявлено масштаби поширення неформальної зайнятості на
ринку праці України. Базуючись на аналізі отриманих оцінок, складено соціальноекономічний “портрет” середньостатистичного працівника, залученого до неформальних
трудових відносин. Визначено, що неформальна зайнятість є індикатором відповідності між
формальними і неформальними інститутами ринку праці, і чим більшою є така
невідповідність, тим більші масштаби неформальної зайнятості;
розглянуто українське законодавство про працю, як формальний інститут, що впливає
на динаміку неформальних трудових відносин. Так, базуючись на оцінках гнучкості регулювання ринку праці та їх аналізі, виявлено “вузькі місця” національного трудового законодавства, які можуть призводити до зростання неформальної зайнятості, що у свою чергу дозволило визначити основні напр. ями формування інституційних умов зниження її рівня.
Отримані наукові результати відповідають міжнародним стандартам високого
рівня.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 5 ; опубліковано 25 наукові
публікації обсягом 14,4 д.а., у т.ч.: 3 колективних монографій обсягом 2,6 д.а., 11 статей у
наукових фахових виданнях та виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних
базах обсягом 8,8 д.а.(у т.ч. 2 статті у рецензованих журналі SCOPUS обсягом 1,0 д.а,), 11 тез конференцій та круглих столів обсягом 3,0 д.а, участь співробітників
у 8 науково-практичних
конференціях,
семінарах,
круглих
столах
тощо,
з
яких 3 міжнародних заходів.
Практична значущість роботи визначається практичними пропозиціями органам державної влади щодо удосконалення державної політик зайнятості, запобігання зростання окремих форм безробіття та покращання елементів соціальної політики.
В частині розробки пропозицій, що сприятимуть впровадженню принципів сталого розвитку, результати дослідження передбачають забезпечення балансу інтересів усіх інституційних суб’єктів суспільства.
У 2020 році продовжувалися дослідження за 5 НДР відомчої тематики:
1.

«ВИКЛИКИ

МАЙБУТНЬОГО

ДЛЯ

ПРОМИСЛОВОГО

РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ» (прикладні дослідження). Термін виконання: ІІІ кв. 2019 р. - IV кв. 2021 р., №
держреєстрації 0118U007358 Шифр - 3.1.7.121. Код бюджетної класифікації 6541030. Науковий керівник – Л.В. Дейнеко. Виконавці: І.Г. Шелудько, Н.Г. Гахович, О.М. Кушніренко,
О.О. Ципліцька, М.Ю. Завгородня, Л.А. Венгер, О.С. Зарудна, С.О. Кононенко. Замовник –
Національна академія наук України.
Анотований звіт
Розроблено концептуальні підходи щодо ідентифікації викликів майбутнього для промислового розвитку України, зокрема посилення трудової міграції, цифрова трансформація,
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штучний інтелект, структурні зміни на ринку праці, наслідки пандемії та кліматичних змін;
виявлено трансформаційні сили, які вплинуть на майбутній промисловий розвиток, а саме
мережева інтеграція, саморегуляція та самонастроювання, інтелектуалізація і гнучка автоматизація; розвинуто існуючі підходи до еко-інноваційних бізнес-моделей циркулярної економіки, зокрема обґрунтовано перспективність циркулярних ланцюгів доданої вартості;
удосконалено напрями та інструменти формування регіональної промислової політики в умовах поглиблення регіональних соціально-економічних диспропорцій, що включають використання "системи переваг" для слабких регіонів, періодичну інвентаризацію активів регіону,
керовані інституціональні трансформації, моніторинг структурних зрушень.
Найважливіші наукові розробки і отримані наукові результати:
-

удосконалено підходи до визначення потреб у кваліфікованих працівниках

промислового сектору з урахуванням нових викликів, зокрема, урахуванням: фактору трудової міграції; наявності застарілих професій та необхідність оновлення переліку професій майбутнього, розвитком інноваційних технологій та цифровою модернізацією промислового виробництва;
-

виявлено трансформаційні сили, які вплинуть на майбутній промисловий роз-

виток, а саме мережева інтеграція, саморегуляція та самонастроювання, інтелектуалізація і
гнучка автоматизація, що сприятиме створенню більш комфортних умов роботи на виробництві, зростанню продуктивності, мінімізації виробничих втрат та управлінських помилок;
- розкрито особливості глобальних трендів впливу технологій Індустрії 4.0 на розвиток
промисловості в розвинутих країнах, зокрема визначено, що в їх основі закладені цифрові
трансформації всього ланцюга створення доданої вартості при виробництві продукції, зокрема це такі характеристики як зміна бізнес-моделей (оптимізація бізнес-процесів); можливості
дистанційного управління (віддалений доступ); предикативне моделювання та оптимізація
планування, комплексне впровадження яких сприятиме стійкості підприємства до нових умов
коронокризи;
- розвинуто існуючі підходи до еко-інноваційних бізнес-моделей циркулярної економіки, що дозволило виявити їх види та обґрунтувати перспективність розвитку циркулярних
ланцюгів доданої вартості як моделі, в якої відбувається постачання рециркульованих або біорозкладних ресурсів, а обмежені ресурси замінюються на повністю поновлювані джерела,
формуючи основу циркулярної системи виробництва і споживання;
- отримали подальший розвиток напрями та інструменти формування регіональної
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промислової політики в умовах децентралізації, зокрема, до них віднесені: керовані інституціональні трансформації регіонів; узгодженість інструментів різних видів політики; використання «системи противаг» для слабких регіонів; комплексний (пакетний) характер відбору
інструментів; періодичну інвентаризацію активів регіону; моніторинг структурних змін в
економіці регіонів.
Наукова розробка відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Отримані нові наукові результати знайшли відображення у 14 науково-аналітичних
записках, пропозиціях та зауваженнях, з них до органів державної влади направлено 8, на які
отримано 7 позитивних відзивів, з них 3 від органів державної влади, а саме Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства освіти і
науки України.
Опубліковано 74 наукових праць (в т.ч. 25 – у іноземних виданнях) загальним обсягом
30,31 др. арк., у тому числі 1 підрозділ у колективній монографії – 0,5 др. арк., 4 статті у
зарубіжних виданнях - 1,5 д.а. (у т.ч. 2 статті indexed in SCOPUS), 18 статей у вітчизняних
фахових виданнях – 16,02 др. арк., 45 тез – 10,83 др. арк. (вітчизняні та зарубіжні), а також
6 публікацій у Інтернет-ЗМІ – 1,46 др. арк.
Основні результати досліджень були апробовані на 157 наукових, науково-практичних
конференціях, семінарах та круглих столах. Було організовано 6 науково-практичних заходів
(конференцій, семінарів, вебінарів).
Наукова цінність полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та впровадженні
інструментів промислової політики для 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 одержаних теоретичних та прикладних результатів наукової роботи полягає у тому, що вони можуть бути використані державними органами влади
і громадськими організаціями в процесі розробки законодавчих і нормативно-правових актів
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 виконання дослідження, що передбачає забезпечення сталого розвитку
промислового сектору та поліпшення стану навколишнього середовища, було розроблено
пропозиції з впровадження принципів циркулярної економіки в промисловому секторі України
та обґрунтовано можливості інтеграції української промисловості в циркулярні ланцюги
доданої вартості як одного з перспективних напрямів зростання стійкості, що
безпосередньо впливає на досягнення Цілей сталого розвитку та приєднання України до
Європейського Зеленого Курсу.
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 –
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6541030. Науковий керівник – Зимовець В.В. Виконавці: чл.-кор. НАН України 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
Виокремлено фінансові ризики, які впливають на масштаби виробництва. Досліджено
вплив премії за ризик країни, та ризиків, які пов’язані із масштабами тіньової економіки на
інвестиційну та операційну діяльність підприємств. Досліджено вплив монетарної політики
на фінансові ризики підприємств. Проаналізовано застосування інструментарію податкового
ризик-менеджменту на підприємствах. Особливу увагу приділено дослідженню форм
здійснення рейдерських захоплень в Україні, виявлені причини зростаючої тенденції рейдерства та розроблено пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази, в частині
мінімізації випадків рейдерства у секторі не фінансових корпорації. Розроблені науковопрактичні підходи щодо заходів державної політики з метою мінімізації фінансових ризиків
ведення бізнесу в Україні. Обґрунтовані методичні рекомендації щодо оцінювання кредитних
ризиків нефінансових корпорацій Обґрунтовані науково-методичні підходи до оцінювання
фінансових ризиків інвестиційних проектів, реалізація яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів.
Наукова новизна полягає у:
розроблено науково-методичний підхід до оцінювання та управління фінансовими ризиками ведення бізнесу в Україні з урахуванням високої частки тіньової економіки та слабкого рівня захисту права власності. Розроблений підхід передбачає врахування при обчисленні
інвестиційних та кредитних ризиків масштабів тонізації доходів, загроз рейдерського захоплення бізнесу та непередбачуваних податкових витрат.
Найважливіші результати наукових досліджень:
- обґрунтована доцільність затвердження національної концепції визначення ризиків,
яка повинна включати інформацію про системні та специфічні (які виникають на окремих
етапах розвитку економіки) ризики, їх оцінку та можливі заходи з мінімізації їх впливу на фінансовий стан підприємств;
- виявлено, що органи державної влади практично не опікуються питаннями щодо мінімізації наявних фінансових ризиків у реальному секторі економіки країни. Більш як третина
середніх та майже жодне мале підприємство не перевіряється державою з точки зору їх роботи із ризиками. Нині лише окремими акціонерними підприємствами проводиться системна
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робота щодо управління ризиками, в якій задіяне не лише керівництво, але і окремленні спеціальні підрозділи в адміністрації ;
- розроблено підхід до оцінювання інвестиційних ризиків з урахуванням очікуваного
масштабу бізнесу, який базується на систематизації ретроспективних даних щодо втрати
вкладеного капіталу по репрезентативній вибірці підприємств. Доведено, що із збільшенням
масштабу бізнесу інвестиційні ризики знижуються, що зумовлено застосуванням консервативніших моделей фінансування з метою захисту ключових активів від рейдерського захоплення. На відміну від існуючих підходів, величина ризику визначається ретроспективно як вірогідність втрати вкладеного капіталу у підприємствах кожної групи, обчисленої як різниця між
фактичною і очікуваною прибутковістю власного капіталу;
- розроблено методичний підхід щодо визначення структури фінансування капітальних
інвестицій основі даних фінансової звітності підприємств (на мікрорівні) і на основі показників сектору нефінансових корпорацій (на агрегованому рівні) відповідно до структури, яка
застосовується Світовим банком, застосування якого дає змогу проводити міжсекторальні і
міжнародні порівняння впливу інвестиційних ризиків на капітальні інвестиції та джерела їх
фінансування;
- отримано додаткові підтвердження про те, що банківське кредитування в Україні є
неефективним, на що вказують низька частка кредитів в джерелах фінансування капітальних
інвестицій промислових підприємств; низький рівень забезпечення оборотних активів короткостроковими кредитами підприємств промисловості ;
- встановлено, що відірваність фінансового сектора від потреб реального у 2018–
2019 рр. посилилася, про що свідчить падіння обсягів кредитів в національній валюті підприємствам промисловості та нефінансовим корпораціям в цілому на тлі зростання кредитів в
національній валюті фізичним особам та підприємствам торгівлі; перевищення майже у 3 рази заборгованості у національній валюті за кредитами домогосподарств над заборгованістю
промисловості.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено 6 науково-аналітичних матеріалів з актуальних проблем економіки, які були спрямовані до державних органів влади. На три наукові записки було отримано позитивні відгуки від профільних відомств. Основні результати дослідження було презентовано на 16 наукових конференціях, круглих столах, з яких
12 міжнародних заходів (7 з них відбувались за кордоном). Також вони знайшли
своє відображення у 42 публікаціях. Загальний обсяг публікацій становить 17,12
др.арк. З них 9 закордонних публікацій, 5 з яких входять до провідних міжнародних баз Scopus, WoS.
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Науково-практична значимість полягає у розвитку науково-методичних підходів до
оцінювання інвестиційних та кредитних ризиків у секторі нефінансових корпорацій та
практичних рекомендацій щодо їх пом’якшення, що дасть змогу мінімізувати втрати інвестованого капіталу в Україні на етапі прийняття інвестиційних рішень та активізувати завдяки цьому інвестиційну активність.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища: дослідження не впливає на збереження та поліпшення стану навколишнього середовища.
У контексті перспектив сталого розвитку: дістали подальшого розвитку підходи
до оцінювання кредитних ризиків у секторі нефінансових корпорацій в Україні, що дасть
змогу активізувати банківське кредитування і сприятиме економічному розвитку.
3.

«РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ В СЕКТОРАХ ТРАНСПОРТНОЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ

ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ»

(прикладні дослідження). Термін виконання – ІІІ кв. 2019 - ІV

кв. 2021 рр. № держреєстрації 0119U001811. Шифр – 3.1.7.122. Код бюджетної класифікації
– 6541030. Науковий керівник – Никифорук О. І.. Виконавці – Никифорук О. І., Чукаєва І.К.;
Ляшенко О.Ф.; Піріашвілі О.Б.; Кудрицька Н.В.; Стасюк О.М.; Чмирьова Л.Ю.; Плюта І.Ю.;
Федяй Н. О.. Виконавці: Овчиннікова В. П.; Павленко О.М. Замовник – Національна академія
наук України.
Анотований звіт
Здійснено оцінку рівня розвитку конкуренції та монополізації в інфраструктурних секторах транспорту та енергетики на національному та європейському ринках послуг. Проведено дослідження ринку операторів вантажних вагонів України, окреслено основні проблеми,
які перешкоджають розвитку ринку. Визначено особливості та тенденції розвитку ринку вантажних перевезень в Україні. Проведено структурування ринку за видами перевезень та
здійснено аналіз вантажних перевезень за основними видами вантажів у внутрішніх, транзитних та експортно-імпортних перевезеннях. Розглянуто співвідношення промислового виробництва з перевезенням відповідних вантажів залізницею. Окреслено основні проблеми з якими українські залізниці зіштовхнулися наразі на ринку вантажних перевезень. Уточнено перелік інвестиційних проектів на залізничному транспорті України на сучасному етапі розвитку, які необхідно реалізувати у найближчій та віддаленій перспективі за рахунок різних джерел фінансування, зокрема банківське кредитування та власні кошти підприємств і організацій (АТ «Укрзалізниця»). Наведений рейтинг ефективності діяльності морських портів
України, побудований на основі аналізу стохастичної межі. Сформульовані конкурентні переваги річкових портів активовані маркетингом та логістикою кластерних утворень. Узагальнена інформація щодо об’єктів інфраструктури та спеціалізації морських та річкових
портів України. Здійснено аналіз основних стратегічних документів, що впливають на впро-
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вадження зеленого транспорту, зокрема особливу увагу приділено проекту «Перетворення
нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року». Досліджено Цілі сталого розвитку для України та виокремлено вплив кожної цілі на транспорт.
Визначено особливості трансформації інституту власності у сфері вуглевидобування і розвитку конкуренції на ринку вугілля в окремих вуглевидобувних країнах світу та обґрунтовано
можливості використання зарубіжного досвіду в Україні. Охарактеризовано особливості
внутрішніх ринків енергетичного та коксівного вугілля, визначено проблеми і тенденції розвитку конкуренції на цих ринках через призму міжнародних зобов’язань а також вплив
існуючої вертикально-інтегрованої структури на розвиток конкуренції.
Отримані наступні результати:
-

визначено особливості та тенденції розвитку зазначених ринків в Україні;

обґрунтувано пропозиції до змін у державному регуляторному впливі на розвиток конкурентного середовища в секторах транспортної та енергетичної інфраструктури України в
контексті глобалізації та лібералізації;
-

проведено оцінку структурування ринку за видами перевезень та здійснено

аналіз вантажних перевезень за основними видами вантажів у внутрішніх, транзитних та
експортно-імпортних перевезеннях; розглянуто як інтермодальну, так і внутрімодальну конкуренцію на ринку транспортних перевезень; здійснено узагальнення світового досвіду
трансформації інституту власності та розвитку конкуренції в інфраструктурі системи забезпечення твердим паливом; розглянуто особливості, проблеми і тенденції розвитку конкуренції в сфері забезпечення економіки України енергоносіями, здійснено систематизацію методів
оцінки розвитку конкуренції та монополізації в секторі забезпечення твердим паливом;
-

розроблено практичні рекомендації щодо розвитку конкуренції та створення по-

вноцінного ринку операторів вантажних вагонів в Україні; здійснено аналіз обсягів капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (згідно КВЕД) у транспортну галузь країни в
цілому та в залізничний транспорт зокрема на сучасному етапі розвитку національної економіки в умовах розвитку конкурентного середовища на прикладі АТ «Укрзалізнииця»;
-

обґрунтовано висновок про наявність надмірно високого ступеню концентрації і

фактичної монополізованості ринку, що потребує посилення заходів антимонопольного та
конкурентного регулювання для досягнення визначених цілей розвитку вугільної галузі;
визначено передумови та виділено етапи приватизації електроенергетичного сектору в
Україні; виявлено особливості приватизації в електроенергетичному секторі та їх характерні
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риси, які полягають у недосконалості та численних фактах порушення приватизаційного законодавства.
Рівень дослідження відповідає національним стандартам високого рівня
Підготовлено доповідних записок – 4, з них 2 з позитивним відгуком; опубліковано 17 наукових публікацій обсягом 9,08 д.а., у т.ч.: 10 статей у наукових
фахових виданнях та виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах обсягом 7,37 д.а.(3 статті у SCOPUS та WEB OF SCIENCE обсягом 0,5 д.а), 7 тез конференцій
та круглих столів обсягом 1,71 д.а, 3 публікації в Інтернет-ресурсах обсягом 0,5
д.а., прийнято участь - у 7 науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах
тощо, з яких 6 міжнародних заходів.
Наукове та практичне значення полягає у тому, що результати досліджень надають можливість обґрунтувати напрями вдосконалення державного регулювання в секторах
транспортної та енергетичної інфраструктури на ринку послуг в Україні шляхом проведення оцінок розвитку конкуренції та рівня монополізації в цих секторах.
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.. «ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЦІ: ВИКЛИКИ ТА
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ» (фундаментальні дослідження). Термін виконання: 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. Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Встановлено, що в умовах світової коронокризи ,всі провідні країни світу проробляють сценарії дій на випадок можливого краху сучасного світового порядку, політика санкцій і
фінансово-економічного тиску, натякає на перспективи створення фінансово-економічної системи або систем, що не залежать від долара США, в Євразії, Азії, Африці формуються нові
економічні альянси, в тому числі, у формі панрегіональних фінансових інститутів. Встановлено, що епідемія Сovid-19 знову демонструє вразливість нинішньої міжнародної фінансовоекономічної моделі, а саме: багато економічних суб'єктів роблять спроби реорганізувати
схеми виробництва і поставок, більшість компаній сфери торгівлі, освіти, медицини, індустрії
розваг, можуть остаточно переміститися в інтернет;
Отримано такі головні результати:
у методологічному плані :
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досліджені взаємовідносини розвитку грошових систем та глобалізації, їх взаємодія,
за результатами вперше виокремлено новий напрямок глобалізації – монетарна глобалізація і
надано її авторське визначення:

монетарна (грошова) глобалізація, в широкому сенсі – це

загальноісторична тенденція розвитку грошей як економічної категорії в напрямку її інтернаціоналізації та перетворення на загальносвітовий (глобальний) еквівалент вартості усіх товарів внаслідок зникнення кордонів в процесі функціонування грошей; в узькому сенсі – це
основний тренд розвитку світової економічної системи, який вимагав і виробив відповідні
форми такого глобального еквіваленту, адекватні загальному якісному рівню розвитку глобальної економіки;
розвинуто систематизацію використовуваних у міжнародній практиці механізмів попередження фінансових криз на національному рівні, зокрема узагальнено і розкрито сутність
методологічних підходів, які базуються на концепціях управління ризиками, забезпечення
фінансової безпеки, антикризового управління, макропруденційної та фіскальної стійкості
фінансової системи;
удосконалено:
визначення відкритості і чутливості української економіки до впливу фінансової глобалізації, скористатися її перевагами заважають інституційна неспроможність України, відсутність чіткої державної політики в фінансово-інвестиційній сфері, олігархізм та монополізм
у вітчизняному корпоративному секторі, які разом не дають можливість системно і цілеспрямовано використати переваги фінансової глобалізації; виявлено розгортання чергової світової
фінансово-економічної кризи, яка була спровокована поширенням епідемії коронавірусу
(COVID –19)на при кінці 2019 – початку 2020 року, ця подія суттєво пригальмувала глобальні фрагментовані по всьому світі виробничі ланцюги створення вартості.
Результати дослідження відповідають міжнародним стандартам відмінного рівня
Опубліковано 1 монографію, 2 розділи у колективних монографіях, 20 статей та 23
тез виступів. Підготовлено 5 доповідних записок, з яких на 2 отримано позитивні відгуки
щодо впровадження у практичній діяльності відповідних установ.
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, 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 – 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
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життя людства – побутові, культурні, релігійні, екологічні, інформаційні, економічні, політичні тощо. 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.
5. «КОНВЕРГЕНЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКІВ УКРАЇНИ ТА ЄС» (прикладні
дослідження). Термін виконання: ІІІ кв. 2019 р. – ІV кв. 2021 р. № держреєстрації 0119U002880.
Шифр - 3.1.7.123. Код бюджетної класифікації 6541030. Науковий керівник - Подолець Р.З. Виконавці: О.А. Дячук, Б.С. Серебренніков, У.Є. Письменна, Г.С. Трипольська, Р.С. Юхимець, Т.А.
Саприкіна, А.О. Семенюк, В.І. Козюбра, В.С. Пеккоєв. Замовник – Національна академія наук
України.
Анотований звіт
Проаналізовано бізнес-ризики та екологічні ризики в енергетиці в якості чинників
зменшення рівня енергетичної сталості для економіки України. Зздійснено аналіз соціотехнічних трансформацій в енергетичній сфері України, а також оцінку ризиків зростання залежності від зовнішніх постачань енергоресурсів. Узагальнено підходи до оцінювання рівня
конкурентності внутрішнього ринку електроенергії України. Визначено основні принципи
формування, розвитку та інтеграції вітчизняної СТВ до європейської, які забезпечуватимуть
подальшу їх конвергенцію.
Отримано наступні наукові результати, які мають наукову і практичну значимість:
у науково-методичному плані:
- розвинуто науково-методичні підходи до аналізу та обґрунтування впливу інституційних та інфраструктурних інтеграційних факторів на сталість, ступінь і темпи конвергенції
(дивергенції) ринків енергетичних ресурсів країн ЄС та Енергетичного Співтовариства шляхом оцінювання впливу нормативно-правових вимог та ринкових правил, розвитку біржової
торгівлі та податкової політики на умови тарифоутворення на різних ринкових сегментах.
У науково-практичному плані:
- визначено основні принципи та напрями конвергенції майбутньої української та європейської систем торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ), а також отримано
якісні та кількісні економічні оцінки такої конвергенції з використанням модельного інструментарію TIMES-Україна для секторів економіки України які потенційно братимуть участь у
вітчизняній СТВ;
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- дістали подальшого розвитку механізми фінансування проектів відновлюваної енергетики в Україні на основі аналізу чинних та перспективних механізмів фінансування (прямі
інвестиції, зелені облігації, енергетичні кооперативи, безповоротна фінансова допомога);
- обґрунтовано зростання ролі нових фінансових інструментів (зелених облігацій,
енергетичних кооперативів) внаслідок погіршення інвестиційного середовища галузі та неможливості отримання кредитів для фінансування великих проектів у сфері електроенергетики на основі відновлюваних джерел шляхом залучення прямих інвестицій.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 12, з них 3 з позитивним відгуком;
23 наукових публікацій (14 статей, 5 тез, 2 інтервю та 2 коментарі у інтернет - виданнях); прийнято участь у 10 конференціях (із них 6 з виступами), 19 семінарах (із них 3 з виступами), 6 експертних, 12 круглих столах (із них 1 з виступами), 3 засіданнях робочих груп
та у 5 засіданнях робочих нарад (із них 1 з виступами), 8 експертних обговореннях (із них 3 з
виступами), а також 95 вебінарах (із них 1 з виступами).
Науково-практична значимість: оцінено можливий вплив ліквідації неринкових факторів впливу на ринок електроенергії України на рівень енергетичної бідності в Україні.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: проведено оцінку потенційного впливу функціонування вітчизняної СТВ на
динаміку викидів ПГ, а також рівень залучення інвестицій в декарбонізацію та
низьковуглецевий розвиток економіки України.
У 2020 році розпочалися дослідження по 8 науково-дослідних роботах:
1. "РОЗВИТОК

ФІСКАЛЬНОГО

ПРОСТОРУ

ДЛЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ". Термін виконання 01.01.2020 р. – 31.06.2022 p. Шифр 3.1.7.125. № держреєстрації 0119U003650. Науковий керівник – I.O. Луніна. Виконавці:
О.С. Білоусова, Т.Г. Бондарук, О.В. Степанова, Н.М. Назукова, Н.Б. Фролова, Т.К. Кваша,
А.В. Бойченко, О.В. Навроцька. Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Охарактеризовано вплив податкових реформ, спрямованих на підвищення рівня податкової конкурентоспроможності, на фіскальний простір та інвестиційні процеси в країнах
ЄС та в Україні; виявлено причини виникнення специфічних податкових ефектів у країнах із
перехідною економікою; визначено зміст поняття «фіскальний простір для охорони здоров’я»
та засади його діагностики із використанням системи індикаторів; обґрунтовано напрями
удосконалення податкової системи України для забезпечення розвитку фіскального простору, а також для фінансування додаткових потреб держави у особливий період без допомоги
ззовні.
Отримано такі головні результати:
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у методологічному плані:
Вперше:
– обґрунтовано підходи до розширення фіскального простору України у особливий
період (під час мобілізації та воєнного стану), зокрема, шляхом забезпечення додаткових
фінансових потреб держави без допомоги ззовні завдяки використанню надзвичайних
фіскальних інструментів (збільшення ставок податку на майно, запровадження одноразового
податку на майно високої вартості, збільшення ставок оподаткування високих доходів фізичних осіб, продаж прав на видобуток та експлуатацію природних ресурсів, випуск примусових
позик держави, що розповсюджуються серед власників дорогого майна та отримувачів високих доходів), а також запровадження норми щодо цільового фінансування заходів особливого
періоду у відповідності до мобілізаційного плану (в умовах мобілізації), плану оборони (в
умовах воєнного стану) та плану відновлення (в умовах частково відбудовного періоду після
закінчення воєнних дій);
набуло подальшого розвитку:
–

виявлення інституційних факторів, дія яких призводить до виникнення в

Україні специфічних податкових ефектів (зменшення податкових надходжень при
зниженні ставок податків та внесків як у коротко-, так і в довгостроковому періодах;
відсутність активізації інноваційно-інвестиційної діяльності та превалювання інвестицій за межі країни над інвестиціями в Україну). До таких факторів віднесено обмеженість ключових економічних свобод (інвестиційної, фінансової, реалізації прав власності та ефективності судової системи), необхідних для успішної підприємницької діяльності та високий рівень корупції, що збільшує видатки такої діяльності;
У науково-практичному плані:
удосконалено:
– оцінки потреб у розширенні фіскального простору України для проведення вакцинації населення проти COVID-19 за альтернативними сценаріями – формування імунного
прошарку та з урахуванням стадій пріоритетності охоплення різних груп населення вакцинацією.
набуло подальшого розвитку:


обґрунтування напрямів розширення фіскального простору України за рахунок

підвищення податкової конкурентоспроможності країни, зокрема, шляхом розширення можливостей амортизації нематеріальних активів (встановлення мінімальних строків нарахування
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податкової амортизації), що забезпечуватиме підвищення привабливості капіталовкладень у
такі активи та сприятиме інноваційному розвитку вітчизняних підприємств.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено 13 науково-аналітичних записок, на 6 з який отримано позитивний
відгук.
Опубліковано 33 наукові праці, загальним обсягом 38,47 др. арк. 1 розділ у колективній монографії обсягом 0,75 др. арк., 2 розділи у наукових доповідях (1,54 др. арк.), 27 наукових статей загальним обсягом 10,94 др. арк. із яких: 1 стаття у зарубіжному виданні, що
індексується провідними наукометричними базами даних (Web of Science), 7 статей у фахових виданнях, 1 публікація у ЗМІ. Результати досліджень апробовані на 1 міжнародному
конгресі, 15 міжнародних наукових конференціях, 5 міжнародних семінарах, 1 круглому
столі.
Практична значимість виконаної роботи полягає в тому, що матеріали дослідження будуть використані при вдосконаленні бюджетного та податкового законодавства
України, визначенні напрямів розширення фіскального простору для забезпечення додаткових
фінансових потреб держави в особливий період (під час мобілізації, воєнного стану, в умовах
частково відбудовного періоду після закінчення воєнних дій).
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки, належать: розробка пропозицій щодо напрямів розширення фіскального простору
для фінансового забезпечення державної підтримки розвитку національної економіки та заходів з охорони здоров’я, зокрема, проведення вакцинації населення проти COVID-19.
2. «ІНКЛЮЗИВНІ ІНСТИТУТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ» (прикладні дослідження). Термін виконання: ІІ кв. 2020 р. – IІІ кв. 2022 р..
№ держреєстрації 0119U103647. Шифр – 3.1.7.130. Код бюджетної програми 6541030. Науковий керівник – І.М. Бобух. Виконавці: Ю.В. Кіндзерський, О.М. Фащевська, О.Ю. Снігова,
С.М. Щегель , Н.І. Романовська, О.А. Герасімова, О.Д. Москвіна, Д.Б. Лопатенко. Замовник –
Національна академія наук України.
Анотований звіт
Узагальнено основні характеристики та ознаки інклюзивних та екстрактивних економічних і політичних інститутів, етапи їх еволюції та особливості взаємодії; встановлено,
що основними функціями економічних інститутів є адаптивна, виробництва та обміну, стимулююча, інноваційна та інтегративна, завдяки яким здійснюється регулювання соціальних
зв’язків у господарській сфері, забезпечення процесу виробництва, розподіл та перерозподіл
матеріальних благ або їх еквівалентів. Визначено деструктивні економічні інститути, що
зумовили формування негативного тренду передчасної деіндустріалізації і структурної деградації виробництва впродовж останніх тридцяти років та проаналізовано якісні і кількісні
характеристики розвитку вітчизняної промисловості, що утворилися внаслідок дії деструктивних економічних інститутів. Встановлено, що найбільш актуальною перешкодою для
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трансформації екстрактивних інститутів в інклюзивні в Україні наразі є негативний вплив
«коронакризи» та карантинних обмежень як наслідків пандемії коронавірусу Covid-19,
оскільки саме він визначатиме як тенденції розвитку вітчизняної та світової економіки у поточному і найближчих роках, так і діяльність регуляторних органів країн зі створення інституційних умов діяльності економічних суб’єктів.
Отримано такі головні результати:
у методологічному плані:
– визначено основні інклюзивні та екстрактивні риси і особливості взаємодії таких
соціальних інститутів як інститути інвестування (внутрішні та зовнішні інвестори), освіти,
громад та місцевого самоврядування, найманого працівника, підприємництва, державного
управління; обґрунтовано, що найбільш важливими соціальними інститутами сучасного суспільства є економічні, політичні та інститути культури і соціалізації;
– розкрито зміст та систематизовано інститути, що формують промислову діяльність
та промислову політику з точки зору екстрактивності/інклюзивності свого впливу на розвиток галузі та формування загального добробуту;
– сформульовано перелік найбільш загальних інститутів розвитку підприємництва
(приватна власність, управління, праця, гроші, ринок (конкуренція), інновації); запропоновано ієрархічну систему їх взаємодії, в основу якої покладено критерій відповідності певних
інститутів потребам забезпечення інклюзивного розвитку як сектору підприємництва, так і
економіки в цілому; показано приклади інклюзивних форм прояву найбільш загальних інститутів розвитку підприємництва, а саме: високий ступінь правового захисту прав власності;
впровадження цифрової економіки та електронного урядування; доступність різних форм
фінансування підприємницької діяльності; залучення підприємців до участі у державних закупівлях на основі відкритих конкурсних і тендерних процедур; наявність різноманітних
форм співробітництва наукових установ та малих і середніх підприємств тощо;
У науково-практичному плані:
– здійснено оцінку динаміки макроекономічних показників України з урахуванням
можливих сценарних умов розвитку глобальної економіки та урядових протиепідемічних заходів, а саме: розроблено сценарні умови розвитку вітчизняної економіки під впливом світової динаміки; розраховано основні макропоказники для короткострокового моделювання
економіки з використанням балансової моделі таблиці Витрати-Випуск на основі методу регресійного моделювання; проведено розрахунки можливих змін обсягів експорту товарів та
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послуг та інших складових ВВП з використанням моделі міжгалузевих балансів у 2020 р.
порівняно з 2019 р.;
– змодельовано основні сценарії розвитку економіки України у 2020 р. на основі міжгалузевих балансів з урахуванням впливу «коронокризи» як наслідку пандемії Covid-19 та
встановлено, що скорочення обсягів складових ВВП за різними сценаріями розвитку відносно базового сценарію на 2020 рік складе від 5,3% (застосування урядом України помірних
заходів, що призводять до обмеження економічної діяльності) до 12,1% (за умов жорсткого
сценарію зі збереженням заборони на розширений перелік видів діяльності, не пов’язаних з
критичною інфраструктурою;
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 5, на 3 з яких отримано позитивні
відгуки від центральних органів державної виконавчої влади та інших організацій, вийшли
друком та були прийняті до опублікування 38 наукових публікацій загальним обсягом 13,34
д.а. (з них 2 – зарубіжні); взято участь у 37 науково-організаційних та громадських заходах.
Науково-практична значимість: полягає у формуванні теоретичного підґрунтя для
вироблення заходів державної політики, спрямованих на трансформацію екстрактивних інститутів в інклюзивні на основі детального розкриття їх сутності, форм прояву і ключових
рис та ідентифікації тих інститутів, які зумовили негативні явища у національній економіці.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища
та сталого розвитку: виявлені тенденції розвитку національної економіки та критична
оцінка економічних наслідків вжитих державними органами заходів у період «коронакризи»,
як наслідку пандемії Covid-19, можуть бути основою удосконалення державної економічної
політики, спрямованої на зменшення негативного впливу кризових явищ на сталий розвиток
суспільства.
3.«ОЦІНКА

ІННОВАЦІЙНОГО

РОЗВИТКУ

І

СТРУКТУРНІ

ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ» (прикладні дослідження). Термін
виконання: 01.10.2020 р. – 30.03.2023 р. № держреєстрації 0119U103803. Шифр 3.1.7.131.
Код бюджетної програми 6541030. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України І.Ю. Єгоров.
Виконавці: Ю.М. Бажал, Сіденко С.В., Бойко ОМ., Шовкун І.А., Хаустов В.К., Черненко
С.М., Грига В.Ю., Дульська І.В., Рижкова Ю.О. , Груздова Т.В., Онуфрієвич З.Д. Замовник –
Національна академія наук України.
Анотований звіт
Виявлено особливості формування інноваційної політики та політики щодо структурних змін у країнах ЄС, деяких інших розвинених країнах, зокрема - США та країнах Азії, що
швидко розвиваються, та в Україні; досліджено проблеми, тенденції інноваційної діяльності
у високотехнологічних секторах в економіці України в контексті структурних змін.
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Отримані результати:
здійснено узагальнення особливостей міжнародного досвіду становлення та розвитку
індустріальних парків, технопарків, наукових парків та інших форм організації інноваційної
діяльності у країнах ЄС, США, а також країнах Азії, що швидко розвиваються (в контексті
структурних змін;
встановлено, що існує слабка забезпеченість органів місцевого самоврядування (ОМС)
фіксованим ШСД, в той час як користування мобільним Інтернетом занадто вартісне для
адміністрування розвитку територій.
Набули подальшого розвитку: виокремлено проблеми інноваційної діяльності в економіці України в контексті структурних змін.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 9 наукових робіт загальним обсягом 3,83д. а. (в т.ч. 2у зарубіжних виданнях обсягом 1,8 д.а.).
Підготовлено 4 матеріали, які були направлені у Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради України, Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, Президію Національної академії наук України.
Прийнято участь у 37-и науково-методичних конференціях, форумах, семінарах і т.
ін., із них у 5 міжнародних конференціях, 2 всеукраїнських конференціях; 1 міжнародному
бізнес форумі.
Наукова значимість: здійснено узагальнення особливостей міжнародного досвіду
становлення та розвитку індустріальних парків, технопарків, наукових парків та інших
форм організації інноваційної діяльності у країнах ЄС, США, а також країнах Азії, що швидко розвиваються (в контексті структурних змін); встановлено, що існує слабка забезпеченість органів місцевого самоврядування (ОМС) фіксованим ШСД, в той час як користування
мобільним Інтернетом занадто вартісне для адміністрування розвитку територій.
Практична значимість розроблено пропозиції щодо діяльності індустріальних парків в
Україні, зокрема у частині законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу
України, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках" (реєстр. № 3724 від 23.06.2020) та законопроекту "Про внесення змін до Митного кодексу України, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження інвестиційних стимулів в
індустріальних парках" (реєстр.№ 3725 від 23.06.2020); розроблено пропозиції до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових
парків (Закону України “Про наукові парки” (реєстр. №1563-VI від 25.06.2009 р.), Закону
України «Про освіту» (реєстр. 2145-VIІІ від 28.09.2017 р.) та Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» (реєстр. № 922-VIII від 25.12.2015 р.
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки належать: вперше обгрунтовано необхідність цілеспрямованих структурних змін на
основі аналізу досвіду країн ЄС та країн Східного партнерства ЄС, розроблено окремі пропозиції щодо імплементації в Україні показників прогресивних структурних змін забезпечення сталого розвитку в Україні.
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4. «ВИКЛИКИ ТА НАСЛІДКИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
УКРАЇНИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ» (прикладні дослідження). Термін виконання: ІV
кв. 2020 – І кв. 2022 рр. № держреєстрації 0120U000231. Шифр - 3.1.7.128. Код бюджетної
програми 6541030. Науковий керівник – Шубравська О.В. Виконавці: Молдаван Л.В.,
Дідковська Л.І., Удова Л.О., Прокопенко К.О., Грецька Н.А., Рудьковський О.В., Мартишев
П.А. Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Набули подальшого розвитку наукові засади спеціалізації зовнішньої торгівлі як прояву інтернаціоналізації агропродовольчого виробництва, зокрема: окреслено основні тенденції у сфері міжнародної торгівлі та макроекономічні чинники її розвитку, обґрунтовано
зв’язок між спеціалізацією зовнішньої торгівлі країни та її економічним зростанням.
Отримані наукові результати, які мають наукову і практичну значимість:
набули подальшого розвитку


оцінка конкурентних позицій аграрного сектора України у глобальному середо-

вищі, зокрема обгрунтовано, що перспективи розвитку вітчизняного виробництва сільськогосподарської продукції визначатимуться можливостями збільшення частки товарних груп з
високою доданою вартістю, оскільки саме така продукція має стабільний попит на світовому
ринку, генерує високі ціни, може забезпечити значне зростання обсягів експортної виручки;


обгрунтування твердження, що вибір спеціалізації виробництва сільгосппродукції

дрібними товаровиробниками (у т.ч. й вирощування ними нішевих культур) виступає головним рушієм розвитку даних господарств; обираючи спеціалізацію, малому агробізнесу доцільно орієнтуватися на ті види рослинницької продукції, попит на які стабільно зростає.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та опубліковано 14 наукових праць загальним обсягом 3,66 д.а. Підготовлено і подано до друку 5 наукових праць загальним обсягом 1,7 д.а. Основні результати
досліджень були апробовані на 16 наукових, науково-практичних конференціях, семінарах та
круглих столах.
Отримані нові наукові результати знайшли своє відображення у 4 науковоаналітичних доповідних записках, пропозиціях та зауваженнях, які були направлені до
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. На згадані
розробки отримано 2 позитивних відзиви.
Наукова та практична значимість: охарактеризовано основні сучасні форми та показники рівня міжнародної спеціалізації виробництва.
У контексті сталого розвитку набуло подальшого розвитку: обгрунтування невідповідності структури посівів сільськогосподарських культур якісному стану угідь та сталому розвитку галузі
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5. «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД У ПРОЦЕСІ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ» (прикладні дослідження). Термін виконання: IІІ кв. 2020 – IV кв.
2022 рр. № держреєстрації 0120U100815. Шифр - 3.1.7.129. Код бюджетної класифікації
6541030. Науковий керівник – чл.-кор. НАНУ Бородіна О.М. Виконавці - Прокопа І.В., Попова О.Л., Киризюк С.В., Лук'янова М.М, Михайленко О.В., Риковська О.В., Яровий В.Д.,
Фраєр О.В. Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Узагальнено особливості нормативно-правового забезпечення децентралізації, реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні; узагальнено
зарубіжні та вітчизняні практики розвитку малих і периферійних сільських спільнот у складі
адміністративно-територіальних

утворень

базового

рівня;

досліджено

категоріально-

понятійний апарат терміну “соціальна інклюзія”, визначення його складових та пов’язаних з
ним категорій; опрацьовано підходи до оцінки процесів бюджетоутворення в громадах та виявлення причин високої дотаційності місцевих бюджетів.
Отримано такі головні результати:


оцінено рівень дотаційності і трансфертної залежності місцевих бюджетів та

визначено ефективність операційних видатків і потенціал для довгострокового розвитку на
прикладі 6 ОТГ;


запропоновано механізми для посилення самостійності та спроможності бюджетів,

убезпечення від нестабільності державної підтримки (відміна інфраструктурної субвенції у
2020р., переформатування медичної субвенції, зміна умов освітньої субвенції), а саме: а)
створення цільових фондів з метою використання коштів на проекти економічного розвитку,
б) формування бюджетів розвитку за рахунок місцевих податків (наприклад, екологічного), в)
встановлення обґрунтованих ставок місцевих податків та зборів для стимулювання бізнесактивності разом із започаткуванням проектів економічного розвитку громад;


обґрунтовано підходи для аналізу розвитку локальної економіки на основі

врахування ресурсної і просторової специфіки соціоекономічних систем об’єднаних територіальних громад для забезпечення інклюзії сільського населення у процеси економічного
зростання;


обґрунтовано напрями адаптації успішних прикладів зарубіжної практики інклю-

зивного сільського розвитку громад щодо активізації економічної діяльності на місцевому
рівні;
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проаналізовано можливості адаптації в Україні успішних світових прикладів місце-

вих ініціатив з покращення продовольчого забезпечення на локальному рівні, що сприяють
посиленню інклюзивного розвитку сільських громад.
Розробка відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано науково-аналітичних записок – 5, на них отримано
2 відгука; опубліковано 13 наукових публікацій обсягом 20,0 д.а., у т.ч.: 2 статті у наукових
фахових виданнях обсягом 1,4 д.а., 2 публікації у журналах, який індексуються у базі SCOPUS
та Web of Science обсягом 1,8 д.а., 9 публікацій в електронних ЗМІ та інших Інтернетресурсах обсягом 16,8 д.а., взято участь у 30 науково-практичних конференціях, семінарах,
круглих столах, засіданнях робочих груп тощо, з яких 18 міжнародних заходів.
Наукова значимість полягає в: узагальненні досвіду залучення малих і периферійних
сільських спільнот до інклюзивного розвитку територіальних утворень базового рівня в
країнах з реформованим адміністративно-територіальним устроєм та обґрунтуванні висновків щодо поширення кращих практик у вітчизняних умовах; узагальненні особливостей
нормативно-правового забезпечення децентралізації, реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні з позицій забезпечення інклюзивності сільського розвитку.
Практична значимість полягяє в узагальненні первинних даних та розробленні у ГІСдодатках картограм щодо використання природних ресурсів (земельні ресурси, ґрунти, водні
ресурси, лісові ресурси, природоохоронні території, корисні копалини), демографічних ресурсів, економічного потенціалу в розрізі суб’єктів господарювання у 6-ти пілотних
об’єднаних територіальних громадах. Оцінено доходи обраних громад у розрізі власних та
трансфертних надходжень з позицій визначення потенціалу для посилення фінансової спроможності громад та збільшення можливостей їх самозабезпечення.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища
та сталого розвитку. Обґрунтовано, що Асоціація Україна – ЄС вимагає більшої
відповідності національної політики та дій у стратегічних напрямах аграрного розвитку.
Новий Зелений Курс для Європи (НЗКЄ), проголошений як програма екоперебудови ЄС, базується на трьох принципах: скорочення шкідливих методів господарювання; підтримка
відновлюваних і кліматично безпечних практик; акцент на справедливості як для європейських громад, так і для всього світу.
6. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ МОБІЛЬНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ
УКРАЇНИ» (прикладні дослідження). Термін виконання: IІІ кв. 2020 – ІV кв. 2022 рр. №
держреєстрації 0119U103987. Шифр - 3.1.7.132. 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., Чернецька
Л.В. Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Створено теоретико-методологічний фрейм дослідження мобільності ринку праці як
системи гармонійно взаємодіючих інститутів та інституційних суб’єктів, що забезпечують
реалокацію робочої сили між окремими сегментами ринку і статусами економічної актив-
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ності, впливаючи на продуктивність праці, а отже й економічне зростання країни. Зазначаючи, що напрями реалокації робочої сили між окремими сегментами ринку і статусами економічної активності, впливають на продуктивність праці, а отже й економічне зростання
країни, розглянуто функціонування національного ринку праці через призму основних потоків на ньому – процесів руху працівників між різними станами, робочими місцями, професіями. Досліджено переміщення населення України між трьома основними статусами на
ринку праці: зайнятості, безробіття й економічної неактивності.
Отримано такі головні результати:
доведено доцільність розгляду мобільності не тільки у зв’язку зі зміною робочого
місця, але й у межах даного робочого місця при переході працівника до виконання нових завдань, нових функцій та оволодіння новими компетенціями;
зазначено, що інститути ринку праці (мінімальна заробітна плата, виплати по безробіттю, законодавство про захист зайнятості тощо) не є нейтральними по відношенню до
руху робочої сили, а стимулюють одні потоки і сповільнюють інші, впливають як на вибір
напряму переміщення, так і на його інтенсивність, а також на тривалість перебування
індивіда в тому чи іншому статусі;
обґрунтовано комплекс заходів державного регулювання зайнятості в контексті удосконалення концепції гнучкої захищеності, що включає запровадження гнучких та надійних
контрактів, підтримку комплексних стратегій навчання протягом усього життя, ефективну
активну політику на ринку праці та сучасні системи соціального забезпечення, це сприятиме
оптимальному поєднанню моделей соціально-трудових відносин для збалансування попиту
та пропозиції робочої сили та дозволить сформувати конкурентний національний ринок праці
в умовах нестабільності. Доведено, що в умовах інноваційного розвитку відбувається трансформація трудової поведінки від моделі, орієнтованої на стабільну і гарантовану зайнятість,
до поведінкової моделі мобільного працівника.
Отримані результати відповідають міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 5 ; опубліковано 25 наукові
публікації обсягом 14,4 д.а., 11 статей у наукових фахових виданнях та виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах обсягом 8,8 д.а.(у т.ч. 2 статті у рецензованих журналі SCOPUS обсягом 1,0 д.а,), 11 тез конференцій та круглих столів обсягом 3,0 д.а, прийнято участь у 8 науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо, з яких 3 міжнародних заходів.
Практична значущість роботи визначається практичними пропозиціями органам
державної влади щодо удосконалення державної політик зайнятості, запобігання зростання
окремих форм безробіття та покращання елементів соціальної політики.
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В частині розробки пропозицій, що сприятимуть впровадженню принципів сталого розвитку, результати дослідження передбачають забезпечення балансу інтересів усіх
інституційних суб’єктів суспільства. Пропозиції спрямовані на забезпечення принципів гідної
праці, підвищення якості та екологічності життя та продуктивної й ефективної зайнятості.
7. «ЕВОЛЮЦІЯ ПАРАДИГМИ ТА ДОКТРИН ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ДЕРЖАВИ ТА РИНКУ» (фундаментальні дослідження). Термін виконання: IV кв. 2020 – ІІІ
кв. 2023 рр. № держреєстрації 0119U103623. Шифр теми 3.1.7.127. Код бюджетної класифікації 6541030. Науковий керівник – Небрат В.В. Виконавці: Супрун Н.А., Горін Н.О.,
Кудласевич О.М., Дідківська Л.В., Єлісєєва Л.В., Гордіца К.А., Курбет О.П., Сливка Т.О.,
Корніяка О.В., Боднарчук Т.Л., Бужан В.С., Новик Т.В., Бєляєва В.М.
Анотований звіт
Визначено теоретико-методологічні засади дослідження, здійснено підбір та систематизацію джерельної бази, обґрунтований якісно новий в українській науковій літературі
підхід до вивчення проблеми на основі емпіричної історії як основи дослідження процесу інституційних трансформацій та компаративного аналізу національних моделей економічного
розвитку.
За звітний період отримано такі наукові результати:
 обґрунтовані

наскрізні

методологічні

принципи

(історичного

детермінізму;

взаємовпливу політичної економії та економічної політики; єдності загального та особливого;
незворотності суспільних трансформацій; плюралізму форм суспільного розвитку) та підходи
(економічної компаративістики, історико-інституційний, системний, діалектичний) дослідження історичного процесу еволюції та зміни парадигми і доктрин взаємодії держави та
ринку в різних моделях економічної організації та розвитку;
 згідно визначених методологічних підходів обґрунтована проблемно-логічна структура дослідження за такими основними складовими: еволюція наукових поглядів та зміна
економічних доктрин взаємодії держави та ринку; успішні національні практики трансформації економічної системи та побудови соціальної держави; інституційні перетворення державних і ринкових механізмів управління економічним розвитком в Україні; суперечності та
закономірності взаємодії інституційних змін та економічного розвитку в постсоціалістичних
країнах;
Власна оцінка рівня дослідження, проведеного у звітному періоді, – відповідає
міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено 1 науково-аналітичний матеріал для вищих органів державної влади та
управління. Опубліковано 13 наукових праць (в т.ч. 2 – у зарубіжних виданнях) загальним обсягом 4,32 д.а. Результати досліджень апробовані на 6 наукових та науково-практичних
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конференціях, конгресах, круглих столах (в. т.ч. 2 – зарубіжних), у ході яких оприлюднено 9
наукових доповідей.
Науково-практична значимість полягає у формуванні історико-економічного
підґрунтя комплексного наукового забезпечення економічної політики держави.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища
та сталого розвитку: обґрунтування соціальної значущості та науково-практичної перспективності екологічної парадигми економічного розвитку, сформульованої засновниками
української наукової школи фізичної економії – С. Подолинським, В. Вернадським, М. Руденком; виявлення можливостей академічної мобільності, які сприяють досягненню цілей сталого розвитку.
8. «ЦІННІСНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТА ПОВЕДІНКИ»
(прикладні дослідження). Термін виконання: ІІ кв. 2020 – І кв. 2022 рр. № держреєстрації
0120U101264. Шифр теми 3.1.7.126. Код бюджетної класифікації 6541030. Науковий керівник
– Балакірєва О.М. Виконавці: Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Білоус Є.В., Бєлінська В.М., Яценко Г.Ю., Коваль Н.В., Комісаренко А.В., Романовська Л.С., Ромащенко О.В.
Анотований звіт
Узагальнено зміст та використання категорії «економічна поведінка» з урахуванням
економічних та соціологічних підходів; сформована та систематизована база наукових
джерел щодо типології та характеристик трудових цінностей сучасного українського суспільства; обґрунтовано місце трудових цінностей в системі ціннісних орієнтацій населення;
визначено місце цінності праці в загальній структурі ціннісних орієнтацій різних груп населення України в динаміці, у тому числі на основі результатів 7-ї хвилі опитування «Світове
Дослідження Цінностей» (World Values Survey, WVS); проаналізовано існуючи моделей збору інформації про суспільно-політичні феномени та формування поінформованості щодо них,
громадської думки та економічних оцінок;

узагальнено норми та цінності, які визначають

динаміку та структуру споживчих витрат домогосподарств, проаналізовано основні зміни
споживчої поведінки в умовах пандемії COVID-19; виявлено зв’язки участі соціальних акторів у навчанні впродовж життя з проявами економічних орієнтацій і поведінки; здійснена
оцінка стану набуття людським капіталом України нових знань, умінь, навичок і компетенцій; виявлені зв’язки участі соціальних акторів у навчанні впродовж життя та проявами економічних орієнтацій і поведінки в аспекті конкурентоспроможності отриманої освіти та задоволення матеріальним становищем домогосподарств.
Новизна роботи полягає у визначенні впливу зміни цінностей на економічні орієнтації
та поведінку різних груп населення; дослідженні панівних ціннісних орієнтацій сучасного
українського суспільства в сфері праці; аналізі впливу цінностей на економічні орієнтації та
трудову поведінку; виявленні зв’язків між участю населення в процесі навчання впродовж
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життя та проявами економічних орієнтацій і поведінки; розробці практичних рекомендацій
щодо політики формування та регулювання економічної поведінки; введення в науковий обіг
результатів 7-ї хвилі опитування WVS в Україні.
Оцінка рівня дослідження - відповідає національним стандартам високого рівня.
Найбільш важливі науково-практичні результати: надіслано до органів державної влади 8 науково-аналітичних доповідних записок та 4-х інформаційно-аналітичних та інших
матеріалів, на які отримано 8 позитивних відгуків з інформацією про використання наданих
матеріалів у практичній роботі.
Опубліковано 8 наукових публікацій (у тому числі 1 у іноземному виданні) загальним обсягом 6,65 обл.вид.арк., статей – 2 обсягом 1,43 обл.вид.арк., статей у іноземних виданнях 1
обсягом 1,1 обл.вид.арк., інших публікацій – 3 обсягом 4,03 обл.вид.арк., тез до конференцій –
2 обсягом 0,09 обл.вид.арк. Основні результати досліджень були апробовані на 23 наукових,
науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах (у т.ч 14 міжнародних).
Науково-практична значимість полягає у формуванні та систематизації бази наукових джерел щодо типології та характеристик трудових цінностей сучасного українського
суспільства; у застосуванні у науковій практиці результатів 7-ї хвилі опитування «Світове
Дослідження Цінностей»; виявленні зв’язків між участю населення в процесі навчання впродовж життя та проявами економічних орієнтацій і поведінки; у виявленні основних змін
споживчої поведінки в умовах пандемії COVID-19; розробці практичних рекомендацій щодо
політики формування та регулювання економічної поведінки.
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.
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II. ДАНІ ПРО ТЕМАТИКУ ТА ОБСЯГИ НДР, ЩО ВИКОНУВАЛИСЬ УСТАНОВОЮ
2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України
1. Розпорядження Президії НАН України № 182 від 26. 03. 2020 р. «Про затвердження переліку проектів цільової програми наукових досліджень НАН України «Становлення нової якості життя», що будуть виконуватися у 2020 році»:
Науковий проєкт «Оцінювання екологічної складової якості життя на основі
рахунку матеріальних потоків». Договір № 5 від 01.04.2020 р. Шифр - договір №5 від
01.04.2020. Код бюджетної класифікації КПКВК 6541030 - прикладні дослідження. Термін
виконання: ІІ кв. – ІV кв. 2020 р. № держреєстрації 0120U101869.

Науковий керівник –

Шубравська О.В. Виконавці: Молдаван Л.В., Дідковська Л.І., Прокопенко К.О., Удова Л.О.
Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Узагальнено цілі і завдання міжнародних систем еколого-економічного обліку щодо
матеріальних потоків; визначено складові системи формалізації запасів і потоків; обґрунтовано принципи обліку ресурсів і використання матеріальних потоків; визначено класифікацію
матеріалів в економічних рахунках матеріальних потоків та основні правила і принципи системи ведення рахунків матеріальних потоків у фізичному виразі; обґрунтовано методичні
підходи до формування таблиці ресурсів та її використання; визначено таблиці для складання
рахунків обліку матеріальних потоків в Україні; дано характеристику руху біомаси як одного
з ключових компонентів системи обліку матеріальних потоків в економіці; сформовано систему понять і основних термінів для вітчизняних рахунків обліку матеріальних потоків (на
прикладі біомаси); обґрунтовано підходи до визначення джерел даних та складання рахунків
потоків біомаси; сформовано структуру вітчизняних рахунків обліку матеріальних потоків.
Отримані наукові результати:
вперше: запропоновано комплексний підхід до складання допоміжного екологічного
рахунку в частині обліку матеріальних потоків; узагальнено методичні підходи до формування таблиці ресурсів та її використання як основи складання рахунків матеріальних потоків у
фізичному виразі, на основі чого розроблено таблиці для заповнення рахунків обліку матеріальних потоків в Україні; підготовлено перелік класифікацій, необхідних для формування в
Україні рахунку матеріальних потоків; оцінено можливості використання для цілей формування рахунку матеріальних потоків існуючих в Україні джерел інформації та обґрунтовано
порівнянний на міжнародному рівні перелік показників для оцінки руху матеріальних потоків
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в Україні; обґрунтовано взаємоузгоджену і порівнянну на міжнародному рівні структуру вітчизняних рахунків обліку матеріальних потоків (на прикладі біомаси); сформовано алгоритм
визначення системи показників оцінки тенденцій у сфері використання та наявності матеріальних потоків (на прикладі потоків біомаси).
Розробка не має аналогів в Україні 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 1,4 д.а. ( у т.ч. 1 стаття у іноземному виданні обсягом 0,7 д.а.).
Наукова значимість полягає в підготовці алгоритму розрахунку показників рахунків
обліку матеріальних потоків у відповідності до міжнародних стандартів; здійснено формування системи понять і основних термінів для вітчизняних рахунків обліку матеріальних
потоків.
Практична значимість полягає в тому, що розроблено проєкт Методичних положень щодо складання допоміжного (сателітного) екологічного рахунку «Матеріальні потоки», обґрунтовано рекомендації щодо використання форм державних статистичних спостережень та адміністративної звітності, надано пропозиції щодо впровадження у вітчизняну статистичну практику методичних положень зі складання рахунків обліку матеріальних потоків (на прикладі біомаси).
До наукових результатів, що спрямовані на збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку економіки, належать: обґрунтовано значення навколишнього природного середовища у системі складових якості життя людини та розроблено підхід до оцінювання його взаємодії з економічною сферою.
2. Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Соціальноекономічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності», розпорядження
Президії НАН України від 26.03.2020 №181 «Про затвердження переліку проектів
цільової програми наукових досліджень НАН України «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності», що будуть виконуватись у 2020 році:
«Забезпечення комплементарності цифрових та соціально-економічних перетворень». Договір від 01.04.2020 р. № 6. Шифр – 4. Код бюджетної класифікації КПКВК
6541030 - прикладні дослідження. Термін виконання: І кв. 2019 – IV кв. 2020 рр. №
держреєстрації 0120U101933. Науковий керівник – чл.-кор. НАНУ Гриценко А.А. Виконавці: акад. НАНУ Геєць В.М.; Бандура А.В.; Яременко О.Л.; Яненкова І.Г.; Артьомова Т.І.;
Бурлай Т.В; Липов В.В.; Князєв С.І. Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Проект спрямований на знаходження форм розв’язання суперечностей цифрового,
соціального та економічного розвитку з метою забезпечення комплементарності цих складових суспільних перетворень, що є необхідною умовою стабільного соціально-економічного
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прогресу. Значне місце у дослідженні належить знаходженню інституційних форм
розв’язання суперечностей та забезпеченню взаємопогодженості технологічних та соціальноекономічних змін, так як саме вони є перехідними ланками між технологіями, відносинами і
поведінкою. На основі проведеної теоретико-аналітичної роботи розроблено пропозиції органам влади щодо напрямів та шляхів забезпечення комплементарності цифрових та соціальноекономічних перетворень як умови стабільного розвитку.
Отримано такі наукові результати:
з’ясовано основні напрями впливу цифрових трансформацій на економічні відносини
та ефективність виробництва; показано зміни у соціальних відносинах, що відбуваються під
впливом діджиталізації; виявлено залежність цифрового розвитку від соціально-економічних
змін; розкрито на основі узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду базові суперечності цифрових, економічних і соціальних трансформацій; доведено необхідність комплементарного підходу до розв’язання суперечностей цифрового і соціально-економічного розвитку; запропоновано шляхи забезпечення комплементарності цифрових та соціальноекономічних перетворень як умови стабільного розвитку.
Результати дослідження відповідають міжнародним стандартам відмінного рівня.
Підготовлено науково-аналітичні матеріали до вищих органів влади – 3 науково-аналітичні записки з
отриманням 3 позитивних відгуків від керівників держаних органів влади та громадських організацій.
Опубліковано 21 працю загальним обсягом 13,6 др.ар.. в т.ч. 3 статті у наукометричних
базах Scopus i WoS обсягом – 2,2 др.ар., у збірниках наук. праць опубліковано 1 працю обсягом 0,7 др.ар., у
вітчизняних виданнях опубліковано 6 праць обсягом 6,0 др. ар., у зарубіжних виданнях (статті, тези) опубліковано 12 праць обсягом 4,7 др.ар.
Основні результати апробовані на міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах – понад 10 виступів

Наукове та практичне значення полягає у з’ясуванні шляхів і напрямів забезпечення
комплементарності цифрових та соціально-економічних трансформацій та напрацюванні
нових підходів до вирішення актуальних проблем забезпечення стабільного розвитку. Практичне значення роботи полягає в обґрунтуванні забезпечення комплементарності базових
складових макроекономічної динаміки на базі моделі кумулятивної недосконалості ринків.
У контексті перспектив сталого розвитку: на основі результатів дослідження показано способи забезпечення стабільної економічної динаміки і сталого розвитку.
3. Розпорядження Президії НАН України від 24.04.2019 № 277 «Про затвердження
переліку наукових завдань цільової програми наукових досліджень НАН України
«Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними
джерелами енергії» («Нова енергетика»)»:
Наукове завдання «Економічні важелі формування та розвитку інтелектуальної
екологічно безпечної енергетики» (Етап 2 «Технологічне прогнозування та оцінка перспектив комерціоналізації використання відновлюваних джерел енергії») Цільової про-
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грами наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика»)» на
2019-2021 рр.) Договір № Н.Е.1.5-2020 від 02.03.2020 р. Шифр - Н.Е.1.6-19. Код бюджетної
класифікації КПКВК 6541030 - прикладні дослідження. Термін виконання: 02.03.2020 р.–
31.12.2020 р. № держреєстрації 0119U001661. Науковий керівник – Лір В.Е. Виконавці: Биконя О.С., Ханіньова Т.І. Замовник – Національна академія наук України.
Анотований звіт
Розглянуто проблеми технологічного розвитку та комерціоналізації технологій використання ВДЕ. В результаті проведеного дослідження було визначено тенденції конвергенції
та комерціоналізації інформаційно-комунікаційних та екологічно безпечних енергетичних
технологій.
Отримані такі головні результати:
-

виявлено сучасні тенденції розвитку ринків технологій використання ВДЕ у

провідних країнах світу. Представлено тенденції зміни частки ВДЕ у структурі енергетичного
балансу світу та національного господарства. Виявлено можливості стосовно подальшого розвитку технологій використання ВДЕ в Україні з урахуванням стратегічних планів розвитку
енергетичного сектору;
-

визначено перспективи розвитку традиційних джерел енергії з використанням

низьковуглецевих технологій, їх використання з метою освоєння власних запасів органічних
природних ресурсів та підвищення рівня національної енергетичної безпеки з урахуванням
цілей сталого розвитку;
-

здійснено оцінку перспектив інноваційного розвитку електроенергетики у

провідних країнах світу у напрямі інтелектуальної екологічно безпечної енергетики. Доведено перспективність конвергенції інформаційно-комунікаційних та енергетичних технологій
для гармонізації та синхронізації режимів роботи традиційних та альтернативних джерел
енергії в Україні.
Оцінка рівня дослідження – відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 1; опубліковано – 1 наукова
публікація; участь в 1 конференції.
Науково-практична значимість: оцінка перспектив технологічного розвитку та
комерціалізації використання ВДЕ в контексті досягнення цілей сталого розвитку України з
урахуванням сучасних тенденцій впровадження екологічно безпечних та низьковуглецевих
енергетичних технологій при формуванні нової архітектури енергетичних систем в
провідних країнах світу.
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Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та
сталого розвитку: запропоновано комбіновану методологію визначення перспективних технологій енергетики для вирішення проблем збільшення частки ВДЕ в національному енергетичному
балансі в контексті забезпечення надійності функціонування Об’єднаної енергетичної системи
України та створення передумов переходу до національної інтелектуальної екологічно безпечної
енергетичної системи.
4. Розпорядження Президії НАН України від 24.02.2020 №124 «Про продовження
виконання проєктів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2020 р.»,
фундаментальні дослідження):
«Фінансова інклюзія як чинник соціоекономічного розвитку України». Договір
№ 91-12/05-2020 від 02.03.2020 р. Шифр - 91-12/05-2019. Код бюджетної програми КПКВК
6541030 - фундаментальні дослідження. Термін виконання: ІІІ кв. – ІV кв. 2020 р. №
держреєстрації 0119U001859.

Науковий керівник – А.І. Шкляр. Виконавці: К.В. Грубер

(Ануфрієва), Ю.І. Шаповал, О.І. Шпанель-Юхта. Замовник – Національна академія наук
України.
Анотований звіт
Розкрито роль системи регулювання для розвитку фінансової інклюзії, проведено
оцінку включеності суб’єктів малого та середнього бізнесу в Україні до ринку фінансових
послуг; здійснено аналіз показників рівня фінансової інклюзії населення з позицій пропозиції
та попиту фінансових послуг та продуктів.
Найбільш вагомі наукові результати:


виділено особливості ліцензування мікрофінансових організацій та захисту прав

споживачів фінансових послуг, змін в регулюванні фінтех-середовища; визначено принципи
проінклюзивного регулювання;


визначено рівень доступності фінансових послуг через розкриття технологічних

можливостей банків щодо залучення більшої кількості клієнтів для оптимізації операційної
діяльності;


оцінено рівень володіння та використання населенням фінансових послуг по гру-

пах країн за рівнем доходу та в Україні;


виконано оцінку доступності фінансових послуг для суб’єктів МСБ;



обґрунтовано напрями підвищення фінансової інклюзії в Україні (технологізація

фінансового ринку, підвищення фінансової грамотності населення і загалом довіри до
банків).
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Оцінка рівня дослідження: відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Результати дослідження апробовано на 4-х науково-практичних заходах (конференціях, семінарах та круглих столах) міжнародного рівня, опубліковано у 6-ти наукових
працях та впроваджено в учбовий процес.
Наукове значення визначається тим, що дано оцінку рівня фінансової інклюзії
(суб’єктів господарювання та фізичних осіб) в Україні; визначено вплив впровадження
фінансових технологій та підвищення довіри населення, в т.ч. через підвищення фінансової
грамотності, на залученість населення до фінансових послуг.
Практична значимість отриманих результатів полягає в обґрунтуванні висновків і
рекомендацій для регуляторів фінансового ринку для підвищення рівня фінансової
інклюзії. Отримані результати знайшли відображення в пропозиціях та рекомендаціях,
які були направлені до ТОВ «Універсальні платіжні рішення» і використані у процесі
формування нових продуктів та процесів для клієнтів-фізичних осіб, що підтверджено
довідкою № 1220-3 від 02.12.2020 р. (вх. №575 від 09.12.2020 р.).
До наукових результатів, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки, належать висновки щодо поглиблення фінансової інклюзії в Україні.
5. Розпорядження Президії НАН України від 26.05.2020 № 239 «Про затвердження
переліку наукових робіт цільового міждисциплінарного проекту НАН України «Науково-технічні та економіко-екологічні засади низьковуглецевого розвитку України», що
будуть виконуватись у 2020 році».
«Механізми реалізації галузевих заходів низьковуглецевого розвитку в Україні».
Договір № 7 від "01" червня 2020 року. Шифр - договір № 3 від "14" червня 2019 року. Код
бюджетної класифікації КПКВК 6541030 - прикладні дослідження.

Термін виконання:

01.06.2020 р. – 29.12.2020 р. № держреєстрації 0120U103210. Науковий керівник - Подолець
Р.З.. Виконавці: акад НАН України В. М. Геєць, Т.О.Осташко, О.А. Дячук, Н.Г. Гахович, С.В.
Киризюк, Г.С. Трипольська, Р.С. Юхимець, Т.А. Саприкіна, А.О. Семенюк, Л.І. Білик, В.І.
Козюбра, Т.І Ханіньова, В.С. Пеккоєв. Замовник: Національна академія наук України
Анотований звіт
Розглянута державна політика щодо стимулювання заходів з енергоефективності у
рамках виконання міжнародних зобов’язань України щодо скорочення викидів парникових
газів та зменшення антропогенного впливу на навколишнє середовище. Проведений
порівняльний аналіз енергоємності окремих секторів промисловості України та країн ЄС. Досліджено міжнародний досвід щодо найкращих практик впровадження енергоефективних заходів у промисловості та на основі отриманих результатів були сформовані рекомендації щодо забезпечення сприятливого інституційного середовища, що створило б достатні мотиваційні чинники до впровадження енергоефективних заходів на вітчизняних промислових
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підприємствах. Визначені методичні положення розрахунку потенціалу дахової сонячної
енергетики в Україні для різних типів будинків.
Отримано наступні наукові результати, які мають наукову і практичну значимість:
у науково-методичному плані:
- запропоновано набір організаційних заходів, що дозволяє істотно оптимізувати
адміністративні витрати на функціонування системи торгівлі викидами за основними складовими в умовах існуючого інституційного потенціалу без створення нового органу державної влади;
у науково-практичному плані:
- на основі узагальнення умов функціонування національного регуляторного середовища
у сфері використання біогазових установок було визначено переваги будівництва біогазових
комплексів відходів тваринництва у порівнянні з іншими видами ВДЕ для України та за допомогою концепції нормованої вартості електроенергії було оцінено собівартість виробництва біогазу
в Україні;
- за рахунок проведення оцінки енергоємності окремих секторів промисловості України за
період 2009-2018 рр. та порівняння отриманих результатів з відповідними показниками країнчленів ЄС було виявлено значне відставання більшості національних секторів промисловості у
сфері енергоефективності від середньоєвропейського рівня, що дозволило з урахуванням найкращих практик сформувати рекомендації щодо створення сприятливого інституційного середовища до впровадження енергоефективних заходів у секторах промисловості;
- визначенню площі дахів для різних типів житлових будинків, придатної для встановлення потужностей сонячної енергетики (дахові сонячні електростанції та колектори) для нагріву
води на дахах житлових будинків та проведено оцінку таких потужностей для України, в тому
числі окремо для сонячних електростанцій та сонячних колекторів.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Науково-практична значимість: були виявлені бар’єри для реалізації біогазових проектів в Україні та запропоновані шляхи подолання цих перешкод.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища
та сталого розвитку: у сфері реалізації національної кліматичної політики було проведено
аналіз міжнародних зобов’язань України щодо протидії змінам клімату та захисту навколишнього середовища та було оцінено основні механізми впливу держави на реалізацію
кліматичної політики та аналіз національних екологічних податків. Виявлені основні
недоліки в реалізації національної кліматичної політики, що зумовлені неефективністю
адміністрування екологічних податків та відсутністю цільового фінансування заходів, які
спрямовані на пом’якшення негативних змін клімату.
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Підготовлено та надіслано доповідних записок – 1, з них з позитивним відгуком;
опубліковано 2 наукові публікації (тези); прийнято участь у 1 комытетському слуханні, 1
круглому столі (у тому числі в 1 зарубіжному), 1 форумі.
Постанова Президії № 339 від 18.12. 2019 р. «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2020 рік» за напрямом використання бюджетних коштів «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науковотехнічних (експериментальних) розробок» (КПКВК 6541230)» :
1. Інституційно-організаційні основи проведення Форсайт - дослідження "Економіка України – 2050". Етап I "Розділ 1. Засади Форсайт - дослідження "Економіка
України – 2050"" (2020 р.). Договір №1 від 16 січня 2020 р. Шифр – 12.30.02. Код бюджетної
класифікації КПКВК 6541230 - прикладні дослідження. Термін виконання: 16.01.2020 р. 28.12.2021 р. № державної реєстрації 0120U101300. Науковий керівник: чл. - кор. НАН України
Скрипниченко М.І. Виконавці чл. - кор. НАН України Скрипниченко М.І., акад. НАН України
Геєць В.М., чл. - кор. НАН України Кораблін С.О., Крючкова І.В., Шумська С.С., Лебеда Т.Б.,
Кузнєцова Л.І., Радзівілл В.Ю., Білоцерківець О.Г., Малашенко Т.О., Кошманова Н.В., Агафонова М .В., Проніна М.П.., Дейнеко Л.В., Шелудько Е.В.; Князєв С.І., Бойченко А.В.,
Кваша Т.К., Романовська Н.І.. Замовник: Національна академія наук України.
Анотований звіт
Обгрунтовано формування організаційних основ проведення Форсайт-дослідження
«Економіка України – 2050»; розкрито систему принципів форсайта, які адекватно відображають його зміст і сприяють забезпеченню ефективності дії цієї технології стратегічного передбачення; виокремлено систему факторів, що формують потенціал успішності форсайтпроектів, що дасть можливість обґрунтувати вибір виду і структури Форсайт-дослідження
«Економіка України – 2050»; обгрунтовано засади проведення дофорсайтних досліджень;
визначені напрямки формування інституційного потенціалу форсайт-досліджень в Україні та
головні проблеми, що гальмують розвиток форсайту в Україні; обгрунтовано доцільність запровадження у практику державного стратегічного планування форсайт–дослідження «Економіка України–2050»; вперше в Україні розроблено Регламент та Положення формування
Робочої групи і Експертної ради з розробки форсайт-дослідження «Економіка України –
2050»; розроблено пропозиції щодо визначення джерел фінансування інноваційної діяльності
в Україні з використанням процедури форсайту, моніторингу, контролю виконання та актуалізації форсайт-дослідження «Економіка України–2050».
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Отримано нові результати:
обґрунтовано нормативно-організаційні засади та розроблено регламентацію проведення Форсайт-дослідження "Економіка України-2050.
Оцінка рівня дослідження - відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено 2 публікації обсягом 14,49 др.арк., 1 колективна монографія –
14,24 др.арк.; 1 (тези), загальним обсягом 0,25 др.арк., 3 аналітичних записки, які були
направлені до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України і на які отримано 3 позитивних відгуки.
Опубліковано тези: «Форсайт як інструмент планування та прогнозування розвитку України».
Наукова значимість: вперше в Україні розроблені організаційні засади проведення
форсайт-дослідження «Економіка України - 2050»; розроблені послідовні етапи та зміст
заходів з проведення форсайту в Україні з урахуванням світового досвіду щодо розробки
форсайтів; визначено завдання та заходи у рамках реалізації форсайту в Україні.
Практична значимість: розроблено організаційні засади проведення форсайту «Економіка України - 2050», що дозволить: створити необхідну нормативно-правову й інституційну базу для проведення форсайт-дослідження в Україні.
У контексті перспектив сталого розвитку: обґрунтовано запровадження організаційних засад проведення Форсайт-дослідження "Економіка України-2050" у практику
державного стратегічного планування в Україні.
2. «Просторова справедливість у землекористуванні для сталого розвитку сільських територій». Договір від 16 січня 2020р. Шифр - Договір від 16 січня 2020. Термін виконання: 16.01.2020 р. - 28.12.2021 р. Код бюджетної класифікації КПКВК 6541230 - прикладні
дослідження. № держреєстрації 0120U100816. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України
Бородіна О.М. Виконавці: Прокопа І.В., Попова О.Л., Небрат В.В., Киризюк С.В., Лук’янова
М.М., Михайленко О.В., Риковська О.В., Яровий В.Д., Фраєр О.В. Замовник – Національна
академія наук України.
Анотований звіт
Обґрунтовані теоретичні засади дослідження просторової справедливості з акцентом
на сутності соціальної справедливості у просторі, який аналізується не лише у географічному
вимірі, а виступає як активна сила, що формує життя людини. Обґрунтовано, що прагнення
підвищити справедливість у володінні та використанні ресурсів, перш за все земельних, мають стати основною метою функціонування суспільства, основним принципом підтримки
людської гідності та демократичних гарантій. Акцентовано увагу на унікальності прав на земельні ресурси, багатофункціональність яких полягає у створенні простору для життя і можливостей для праці на сільських територіях, становленні прав на засоби для існування та ідентичність дрібних виробників продовольства, збереженні сільського способу життя, захисті сільського соціуму та сільських поселень. Окреслено масштаби порушення просторової справедли-
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вості, загрози дотриманню прав людини від захоплення земель і ресурсів на сільських територіях по всьому світу. Визначено, що просторова справедливість у землекористуванні - це
досягнення стану, за якого використання земельних ресурсів певної території для економічних цілей підпорядковане, або принаймні не суперечить інтересам місцевої громади та
її членів, створюючи блага та можливості для задоволення їх виробничих, соціальних, культурних та інших потреб.
Отримані наукові результати:


дано трактування просторової справедливості у землекористуванні як досяг-

нення стану, за якого використання земельних ресурсів певної території для економічних
цілей підпорядковане, або принаймні не суперечить інтересам місцевої громади та її членів,
створюючи блага та можливості для задоволення їх виробничих, соціальних, культурних та
ін. потреб. Просторова справедливість у землекористуванні на сільських територіях поєднує
просторову справедливість та безпеку землеволодіння та землекористування, яка створює
умови сільським мешканцям відносно рівномірно заселити територію громади, мати доступ
до її ресурсів та можливостей для продукування засобів для гідного існування;


розроблено методичні підходи до оцінювання просторової справедливості у

землекористуванні на сільських територіях у контексті справедливого розподілу земельних
ресурсів та механізмів реалізації влади за такими основними видами: (1) кількісні та якісні
нерівності у землеволодінні і землекористуванні між ОТГ; (2) формування просторової несправедливості різними видами державних інтервенцій; (3) просторова несправедливість на
рівні самих громад у процесі самоврядування; (4) просторова несправедливість як наслідок
порушення норм чинного законодавства.
Розробка відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано науково-аналітичних записок – 4, на них отримано 2
відгука; опубліковано 6 публікацій, у т.ч. 3 статті у наукових фахових виданнях обсягом
3,2 д.а., 1 публікація у монографії, яка індексується у базі SCOPUS обсягом 1,8 д.а., участь у 3 міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах.
Наукова значимість полягає в обґрунтуванні взаємопов’язаності понять соціальна
справедливість, соціальна нерівність, простір, просторова справедливість. Обґрунтовано,
що просторова справедливість у землекористуванні на сільських територіях являє собою
набір інструментів захисту просторових прав сільських спільнот і окремих її членів на розвиток з використанням земельних ресурсів та вигід від землеволодіння і землекористування
на їх територіях. У такий спосіб має відбуватися впровадження політики самоврядування
на селі для забезпечення економічних і соціальних умов сільського життя, особистісного розвитку та самовираження селян. Просторова справедливість на сільських територіях
орієнтується на встановлення пріоритету потреб сільських мешканців над ринковими та
комерційними інтересами власників бізнесу і підприємців; сільська територія для мешканців
(сільських і міських), а не рентних надприбутків.
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Практична значимість полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо: а) створення системи комплексного контролю та забезпечення просторової справедливості у процесах
місцевого розвитку та землекористування на засадах Добровільних керівних принципів
відповідального регулювання питань володіння та управління земельними, лісовими та рибними ресурсами, розроблених ФАО; б) нормативно-правового регулювання у сфері земельних
відносин, що стосуються переважного права громад та сільського населення на ринку земельних трансакцій та убезпечення малих землекористувачів від нового податкового навантаження (ЗУ №3131-д, ЗУ №552-IX); в) запровадження погектарних платежів, як джерела
наповнення фонду розвитку сільських територій; г) посилення ролі громадянського суспільства у досягненні більш справедливих відносин у землеволодінні і та землекористуванні шляхом створення організацій дрібних землевласників та запровадження механізмів громадянського контролю (онлайн-платформа для моніторингу та відображення проявів просторової
несправедливості); д) запровадження стратегічного планування місцевого ресурсокористування, зокрема земельних ресурсів; е) посилення орієнтації державної допомоги (різних видів
субвенцій) на забезпечення просторової справедливості на сільських територіях, зокрема
підтримки більш вразливих верств населення та периферійних територій.
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища
та сталого розвитку. Одним із проявів актуальності екологічних питань у контексті землекористування є той факт, що відповідні дискусії на міжнародному рівні щодо земельних
трансформацій відійшли від «традиційних» сфер управління землею і все частіше
пов’язуються зі змінами клімату, деградацією земель та ґрунтів, водних ресурсів тощо. За
висновкам Міжурядової Групи Експертів з Питань Зміни Клімату (2019р.) індустріальне
сільське господарство, яке оперує земельними банками у гігантських розмірах, відіграє головну роль у зміні клімату на планеті і, що на глобальному рівні необхідно негайно запровадити термінові дії для переходу від індустріальних методів виробництва продовольства до
агроекологічних, які забезпечують досягнення глобальних Цілей Сталого Розвитку.
3. «Оцінка наслідків регуляторних рішень в сфері тарифної політики: методичні
та практичні підходи». Договір № 2 від 16.02.2020 р. Шифр – 2. Код бюджетної класифікації
КПКВК 6541230 - прикладні дослідження. Термін виконання: 16.01.2020 р. - 28.12.2021 р. №
держреєстрації 01120U101271. Науковий керівник – Никифорук О.І. Виконавці – Чукаєва
І.К., Ляшенко О.Ф., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Плюта І.Ю., Федяй Н. О. Замовник –
Національна академія наук України.
Анотований звіт
На основі проведеного аналізу методичних і практичних підходів до оцінки наслідків
регуляторних рішень в цілому та в сфері тарифної політики в енергетичному і транспортному
секторах, зокрема, на предмет відповідності основним положенням сучасної європейської
концепції «розумного регулювання», результативність використання якої доведено практикою, виявлено суттєві відмінності, які зумовлюють низьку ефективність державного регулювання в Україні. Встановлено, що основними причинами існування цих відмінностей є недосконалість нормативно-правової бази та недостатність методичного забезпечення для виконання оцінки наслідків регуляторних рішень. За результатами порівняльного аналізу принци-
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пів, методичних і практичних підходів до оцінки наслідків регуляторних рішень у сфері тарифної політики в енергетичному і транспортному секторах, які застосовуються у вітчизняній
і світовій практиці, обґрунтовано доцільність і можливості та розроблено пропозиції для імплементації кращого світового досвіду у вітчизняне нормативно-правове і методичне забезпечення, які б визначали доцільність прийняття регуляторного рішення не лише виходячи з інтересів громадян, суб’єктів господарювання і держави, як це передбачено чинним законодавством і які часто є суперечливими, а виходячи з найголовнішого критерію – сприяння підвищенню суспільного добробуту, тобто через встановлення пріоритету суспільних інтересів, як
прийнято в економічно розвинених країнах.
Отримано такі основні результати:
у методологічному плані:
вперше здійснено порівняльний аналіз вітчизняного та кращого зарубіжного досвіду
щодо принципів, методичних і практичних підходів до оцінки наслідків регуляторних рішень
у сфері тарифної політики в енергетичному і транспортному секторах через призму ефективності державного регулювання в умовах становлення ринків енергоресурсів і транспортних
послуг;
доведено, що законодавчо встановлені принципи регуляторної політики в цілому та в
сфері тарифної політики в енергетичному і транспортному секторах, зокрема, потребують
перегляду і осучаснення, що дозволить імплементувати методичні підходи до оцінки
наслідків регуляторних рішень для суспільства в цілому, які використовуються у кращій
світовій практиці, і мінімізувати ризики прийняття рішень в інтересах певних зацікавлених
груп.
у науково-практичному плані:
обґрунтовано необхідність і запропоновано алгоритм оптимізації механізму аналізу
впливу регуляторного акта (АРВ), розроблено систему показників для оцінки значимості
проектів регуляторних актів при здійсненні відбору проектів для проведення АРВ за спрощеною або повною (класичною) моделями;
розроблено пропозиції щодо напрямків подальшого розвитку нормативно-правового і
методичного забезпечення для імплементації основних положень європейської концепції
«розумного регулювання» в Україні.
Рівень дослідження відповідає національним стандартам високого рівня.
Підготовлено та надіслано доповідних записок – 2, з них 2 з позитивним відгуком;
опубліковано 3 наукові публікаціі обсягом 2,43 д.а., у т.ч.: 2 статті у наукових фахових виданнях та виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах обсягом 2,2 д.а., 1 тези конференції та круглих столів обсягом 0,23 д.а, участь співробітників у 1 науково-практичній конференції, з яких 1 міжнародний захід.
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Наукове та практичне значення полягає у тому, що результати досліджень дозволили сформулювати пропозиції щодо напрямків подальшого розвитку нормативно-правового
і методичного забезпечення імплементації основних положень європейської концепції «розумного регулювання» в Україні.
У контексті перспектив сталого розвитку обґрунтовано, що умовою забезпечення
сталого розвитку країни є спрямування державної регуляторної політики на забезпечення
балансу інтересів суспільства в цілому, бізнесу, громадян.
4. «Шляхи подолання дивергенції в економіках України та ЄС». Договір № 3 від
16.01.2020 р. Шифр - 12.30.01. Код бюджетної класифікації КПКВК 6541230 - прикладні дослідження. Термін виконання І кв. – ІV кв. 2020 р. № держреєстрації 0120U101480. Науковий
керівник - Борзенко О.О. Виконавці: Бурлай Т.В., Мокій А.І., Плотніков О.В., Шаров О.М.,
Піляєв І.С., Хаустов В.К., Панфілова Т.О., Редзюк Є.В., Бойко О.М., Єрмолаєва І.В. Замовник
– Національна академія наук України
Анотований звіт
Сформульовані на основі семантичного аналізу сутнісні характеристики поняття
дивергенція: міждисциплінарність відокремлення; рух в різних напрямках; розходження системних ознак і властивостей; пристосування до різних умов існування; неокресленість мети,
часового періоду і чинників розбіжності, що необхідно покласти в основу інституціонального аналізу стратегічних програмних документів інтеграції. Доведено про необхідність
здійснення своєрідного «аудиту» як відносин з ЄС, так і самої стратегії євроінтеграції з
урахуванням процесів дивергенції, які відбуваються як в середині ЄС, так і між ЄС та
країнами «Східного партнерства» та безпосередньо з Україною. Виявлено, що найбільшим
недоліком Угоди про Асоціацію та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС залишається відсутність в її тексті чітко прописаної перспективи майбутнього членства України в Європейському Союзі. Це представляє проблему не тільки з точки зору
політичних планів відповідних органів влади, але негативно («розслабляючи») впливає на дотримання виконавцями з української сторони зобов’язань щодо імплементації окремих умов
Угоди.
Отримано такі головні результати:
доведено поглиблення процесів дивергенції між економіками України та країн ЄС,
особливо до країн «ядра ЄС»; в цілому спостерігається відсутність вигідної зовнішньоекономічної стратегії інтеграції до євроатлантичних структур, відзначається асиметричність корисності інтеграції;
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виявлено значну невідповідність, яка спостерігається між Україною та країнами ЄС;
на інституційному рівні – політична, економічна і соціальна система в Україні є вразливими і
неспроможними до таких викликів і трансформацій, як повноцінна інтеграція з європейськими країнами; з’ясовано, що політичні інститути виступають найбільш значущою силою для
євроінтеграції, вони задають вектор економічним і соціальним процесам в державі;
виявлено сучасні кризові прояви дивергенції, які збільшуються під впливом поширення пандемії COVID-19, тому суттєво обмежується ресурсна основа Євросоюзу для прискорення інтеграції країн-претендентів, що також відволікає країни ЄС на інші більш актуальні
на даний момент питання виживання в складних умовах пандемії; не співмірність допомоги,
її оформлення, можливості використати не оглядаючись на зовнішніх гравців, обумовлює посилення дивергенції між Україною та країнами ЄС під час пандемії COVID-19;
доведено на основі моделювання, прогнозування та аналізу динамічних рядів за останні 5-6 років, що без системних інвестицій, відповідних заходів стимулювання розвитку високотехнологічних секторів економіки України та без її виробничо-логістичного партнерства і
залучення до існуючих найбільш потужних економічних центрів світу – вітчизняне соціально-економічне середовище буде й надалі деградувати і наражатись на ризики глобалізованої
економіки;
удосконалено формування відповідної програми стратегічного рівня в Україні щодо
стимулювання й активного розвитку високотехнологічного і високомаржинального промислового сектору України з пріоритетом на початковому етапі сфокусувати її провідні ресурси
на розвиток ІТ-сфери.
Розробка відповідає міжнародним стандартам високого рівня.
Опубліковано 6 розділів у колективних монографіях, 15 статей та 25 тез виступів.
Наукова новизна: виявлено сучасні кризові прояви дивергенції, які збільшуються під
впливом поширення пандемії COVID-19, тому суттєво обмежується ресурсна основа Євросоюзу для прискорення інтеграції країн-претендентів, що також відволікає країни ЄС на
інші більш актуальні на даний момент питання виживання в складних умовах пандемії; не
співмірність допомоги, її оформлення, можливості використати не оглядаючись на
зовнішніх гравців, обумовлює посилення дивергенції між Україною та країнами ЄС під час
пандемії COVID-19. Доведено на основі моделювання, прогнозування та аналізу динамічних
рядів за останні 5-6 років, що без системних інвестицій, відповідних заходів стимулювання
розвитку високотехнологічних секторів економіки України та без її виробничо-логістичного
партнерства і залучення до існуючих найбільш потужних економічних центрів світу – вітчизняне соціально-економічне середовище буде й надалі деградувати і наражатись на ризики
глобалізованої економіки.
Практична значимість полягає у реалізації комплексного підходу щодо аналізу дивергентних та конвергентних процесів в економіках країн Європейського Союзу, розробленні
пропозицій щодо реформування фінансових інститутів України з урахуванням необхідності
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їх наближення та адаптації до стандартів ЄС.
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 у т.ч. з урахуванням пандемії COVID-1.;
доведено, що сучасними тенденціями є прояви неоднозначності, протиріч, відносини між
взаємозалежними країнами ЄС характеризуються підвищеною конфліктністю.
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ІІІ - 2. НАУКОВО-ЕКСПЕРТНАДІЯЛЬНІСТЬ В ІНТЕРЕСАХ ТА НА
ЗАМОВЛЕННЯОРГАНІВДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
На замовлення та в інтересах Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України,
комітетів Верховної Ради України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України, Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України,
Міністерства закордонних справ України та за завданнями Національного банку України,
Національної академії наук України, направлених на виконання розпоряджень органів державної влади й інших організацій Інститут здійснював науково-експертну діяльність.
За програмою 6541030 підготовлено:
- науково-аналітична записка «До питання оподаткування доходів фізичних осіб від
операцій з ОВДП» (№ 35-13/280 від 14.04.2020 Урядовому уповноваженому з питань управління державним боргом Ю.Б. Буци) містить обґрунтування необхідності скасувати податкову пільгу для фізичних осіб (п. 165.1.52 Податкового кодексу України) або ж скорочення її
(наприклад, до половинного розміру базової ставки податку, за аналогією з доходами, нарахованими ІСІ, згідно п. 167.5.4 ПКУ), адже наразі ця пільга не носить стимулюючого характеру, створює надмірні конкурентні переваги для ОВДП порівняно з альтернативними напрямами вкладень населення, призводить до спотворення ціноутворення інструментів державного боргу та спричиняє значні втрати для бюджету;
- науково-аналітичні матеріали «Щодо окремих аспектів валютної лібералізації в
Україні» (№ 35-13/598 від 26.10.2020 Голові Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву Д.О., Голові Національного банку України Шевченко
К.Є., Голові Ради Національного банку України Данилишину Б. М містить оцінку реального
рівня фінансової відкритості України, її зв’язку з політикою валютної лібералізації. Визначено можливі ризики та перспективи поглиблення політики валютної лібералізації. Надано рекомендації щодо заходів убезпечення від вагомих ризиків неконтрольованого припливу або
втечі капіталу;
- зауваження та пропозиції до проекту Стратегії економічної безпеки України (№
135-13/635 від 10.11.2020 Відділенню економіки НАНУ та № 135-13/638 від 12.11. 2020 Заст.
Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Свириденко Ю.А.,
директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Горшковій Н.І.) містять пропозиції по удосконаленню оцінки рівня економічної безпеки;
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- аналітичний матеріал ;Економічні аспекти глобалізації: ризики та можливості для
України;(№135-13/138 від 06.02.2020 Голові Комітету ВР України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко О.О.). Проаналізовано основні ризики, пов’язані із вільним рухом капіталу та валютною лібералізацією, що відбувається в Україні;
- аналітична записка «Валютна лібералізація та її вплив на економіку України»
(№35-13/364 від 26.06.2020 Голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
Верховної ради України Гетманцеву Д.О.).Здійснено аналіз законодавчих змін вітчизняного
законодавства в частині лібералізації валютного регулювання. Окреслені основні ризики,
пов’язані із передчасністю валютної лібералізації в Україні. Розроблено пропозиції щодо
зменшення наведених ризиків;
- науково-аналітична записка «Рейдерство в Україні та шляхи його подолання»
(№135-13/520 від 29.09.2020, Голові Комітету ВР України з питань правової політики КостінуА.Є.).Здійснено аналіз тенденцій щодо розвитку рейдерства в Україні. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства з метою мінімізації рейдерства;
- щодо звернення керівників проекту «Громади майбутнього» та можливості використання досвіду країн ЄС у підтримці створення смарт-еко-соціальних поселень (№13513/90 від 30.01.2020 Президії НАН України (на ОКК №75 від 14.01.2020 р.).Оцінено важливість реалізації соціального проекту «Громади майбутнього» відповідно до актуальних світових тенденцій розвитку сільських поселень та розбудови смарт еко-соціальних поселень та
надано відповідні рекомендації з урахуванням європейського досвіду створення таких поселень;
- зауваження та пропозиції до проекту Стратегії економічної безпеки України
(№135-13/635 від 10.11.2020 Відділенню економіки НАН України (на ОКК №1838 від
27.10.2020 р., Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства). Сформульовано зауваження та пропозиції до проекту Стратегії економічної безпеки України щодо
її суті, змісту запропонованих заходів та пріоритетів розвитку як економіки в цілому, так і за
окремими напрямами – промисловість, підприємництво, регіональний розвиток;
- на виконання доручення від 20.11.2020 №3101-02/69357-03 (за підписом заст. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Висоцького Т.М.) підготовлені Пропозиції до проєкту Стратегії продовольчої безпеки на період до 2030 року» (№13513/689 від 26.11.2020). На основі проведеної експертизи документу запропоновано доповнення розробленого проєкту Стратегії продовольчої безпеки на період до 2030 року в частині
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формулювання термінів, визначень та понять, змісту положень, переліку завдань і напрямів
реалізації Стратегії, зокрема, що стосується посилення ролі національних виробників, у тому
числі малих, у формуванні локальних продовольчих систем і контролю ними основних ресурсів (земельних, водних тощо), задіяних у виробництві продовольства;
- експертна оцінка обсягів споживання підакцизної продукції в Україні за
2018-2021 роки (№ 135-13/178 від 20.02.2020 Заступнику міністра фінансів України Ходаковському П.В.; № 135-13/417 від 23.07.2020 Директору Департаменту прогнозування доходів
бюджету Міністерства фінансів України Романюку Ю.П.) На основі даних Держкомстату із
використанням розробленої методики було оцінено обсяги споживання в Україні в 2018-2021
рр. алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
- зауваження та пропозиції до проекту Стратегії економічної безпеки України
(№135-13/635 від 10.11.2020 Заступнику Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України Свириденко Ю.А., №135-13/638 від 12.11.2020 Директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України Горшковій Н.І., академіку-секретарю
Відділення економіки НАН України академіку НАН України Лібановій Е.М.). Розроблено
зауваження та пропозиції до проекту Стратегії економічної безпеки України до розділу II
«Оцінка поточного стану економічної безпеки держави»;
- на виконання завдання Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Президії НАН України здійснено експертну оцінку
текстів та надано відповідні зауваження та пропозиції до проєкту «Порядок присудження наукових ступенів» та проєкту «Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад (спеціалізованих рад з присудження ступеня доктора мистецтв)» (№ 135-13/204 від (04)
05.03.2020);
- висновки та пропозиції до проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 4101 від 15.09.2020 р.) та проекту Закону про внесення змін до
Бюджетного кодексу України (реєстр. № 4100 від 15.09.2020 р) (№135-13/516 від 28.09.2020)
Надані пропозиції по уточненню положень законопроектів (щодо розміру та термінів списання податкових збитків, визначення розмірів бази оподаткування прибутку підприємств та порядку розрахунку амортизації необоротних активів). На лист Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, №04-24/3-2020/159940 від 17 вересня 2020 р.;
- пропозиції до проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу
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України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, реєстр. №4101-д від 11.11.2020. №135-13/692 від 27.11.2020 р. Підготовлені пропозиції щодо підвищення результативності та прозорості інструментів бюджетно-податкової підтримки підприємств, визначення видів витрат, які не повинні зменшувати базу оподаткування
з податку на прибуток підприємств. На лист Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, №04-24/20-2020/214106 від 18.11.2020 р.;
- для Міністерство енергетики та захисту довкілля України надано зауваження і
пропозиції до проекту Методики, що включає критерії розподілу державних вугледобувних
підприємств на перспективні та неперспективні (№ 135-13/140 від 07.02.2020), в якій проаналізовано вихідні нормативно-правові вимоги до здійснення розподілу державних вугледобувних підприємств на перспективні та неперспективні та доведена невідповідність положень
проекту Методики цим вимогам; показано неможливість виконати об’єктивну оцінку перспективності державних шахт і здійснити обґрунтований їх розподіл на групи з використанням
обраного методу бальної оцінки; доведено необхідність розробки нової методики на принципово інших підходах і запропоновано такі підходи;
- в Комітет ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підготовлено аналітичну оцінку та пропозиції і рекомендації щодо реформування вітчизняної вугільної галузі з урахуванням світового досвіду (№ 135-13/240 від 16.03.2020), в якій проведено
порівняльний аналіз балансових запасів, обсягів видобутку і споживання вугілля в Україні і
світі, визначено світові тенденції та екологічні обмеження для видобутку і споживання вугілля, узагальнено світовий досвід реформування вугільної галузі. Проаналізовано поточний
стан і проблеми вугільної галузі України, запропоновано підходи до визначення напрямів її
реформування і перспектив розвитку, розроблено конкретні пропозиції і рекомендації щодо
реформування вітчизняної вугільної галузі;
- для Міністерства інфраструктури України проаналізовано сучасний стан вітчизняного ринку вантажних залізничних перевезень (№135-13/378 від 30.06.2020), де визначено
особливості та тенденції розвитку ринку вантажних перевезень в Україні. Проведено структурування ринку за видами перевезень та здійснено аналіз вантажних перевезень за основними видами вантажів у внутрішніх, транзитних та експортно-імпортних перевезеннях. Окреслено основні проблеми з якими українські залізниці зіштовхнулися наразі на ринку вантажних перевезень;
- для Державної регуляторної служби України надано оцінка впливу регуляторних
актів на економіку та інтереси суспільства: необхідність впровадження та аналітичні інстру-
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менти для її виконання (№ 135- 13/382 від 30.06.2020), які будуть при проведенні консультацій з розробниками проектів регуляторних актів, представниками інститутів громадянського
суспільства, суб’єктами господарювання в частині методичного забезпечення оцінки можливих наслідків впровадження;
- до Міністерства інфраструктури України надіслано науково-аналітичну записку
«Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року: підсумки та перспективи виконання» (№ 135-13/475 від 09.09.2020), в якій проаналізовано стратегічний документ
«Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року», та надано ряд стратегічних та методичних рекомендацій стосовно структури та змістовного наповнення зазначеної Стратегія МПУ 2038;
- в Державну регуляторну службу України надіслано науково-аналітичну записку
«Створення і розвиток механізму аналізу регуляторного впливу: зарубіжний досвід і вітчизняна практика» (№ 135-13/629 від 04.11.2020), в якій надані пропозиції щодо впровадження
основних положень європейської концепції «розумного регулювання»;
- науково-аналітичний матеріал «Мінімізація зовнішніх впливів на стійкість фінансової системи України», надіслано Першому заступнику голови Комітету з питань фінансів,
податкової та митної політики Верховної Ради України Железняку Я.І. (№135-13/617 від
02.11.2020). Надані рекомендації будуть використані в подальшій законотворчій роботі Комітету (вих. №106 від 23.11. 2020 р., вхід. №544 від 27.11. 2020).
За програмою 6541230 підготовлено:
- пропозиції щодо внесення змін до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, які
можуть бути використані для посилення стратегічних позицій нашої країни у торговельних та
соціально-економічних відносинах з Європейським Союзом, направлено Прем'єр-міністру
України Шмигалю Д.А. (№135-13/465 від 31.08.2020);
- аналітична доповідна записка «Соціально-економічна дивергенція України та ЄС
як виклик євроінтеграції: оцінка, чинники, політика подолання», направлена Міністру закордонних справ України Кулебі Д. І. (№135-13/226 від 10.03.2020). Рекомендації будуть використані в роботі Міністерства закордонних справ України;
- науково-аналітична записка «Соціально-економічна дивергенція України та Європейського Союзу і державні підходи до її подолання», надіслана до Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради України (№135-13/231 від 12.03.2020). Наукові матеріали
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означеного документу в повній мірі були використані у роботі Комітету Комітет з питань
економічного розвитку Верховної Ради України(лист №20/81-45 від 21.07. 2020 р.);
-

науково-аналітичні матеріали «Досвід функціонування кластерних утворень в

країнах ЄС та в Україні», надіслано Директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Попович В.П. (№13513/614/1 від 13.09.2020). Надані рекомендації щодо вибору інструментів підтримки розвитку
кластерів в Україні, а також щодо інституційно-правових засад активізації кластерних утворень будуть використані в роботі Департаменту промисловості та розвитку підприємництва(лист №052-6069 від 04.12. 2020 р.).
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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 120 розробок. На згадані розробки отримано 100 позитивних відзивів від міністерств
та відомств. Перелік надається нижче:
1. Пропозиції щодо державної підтримки аграрного сектора у 2020 р. Вих. №135-13/2 від
02.01.2020 р. – Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Милованову Т.С. Виконавці – чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В., Киризюк С.В., Риковська О.В., Яровий В.Д., Фраєр О.В., Федорова К.О.
2. Науково-аналітична записка «Солідарне сільське господарство як модель соціальної
взаємодії у виробництві та споживанні безпечного продовольства». Вих. №135-13/20-1
від 10.01.20 р. – Офіс Президента України. Виконавці – Бородіна О.М., Прокопа І.В.,
Попова О.Л., Киризюк С.В., Риковська О.В., Яровий В.Д., Михайленко О.В.,
Лук’янова М.М., Бетлій М.Г., Фраєр О.В., Федорова К.О., Маліченко О.І.
3. Інформаційно-аналітичні матеріали та рекомендації для підготовки засідання «круглого столу» на тему: «Належне та ефективне державне регулювання трьох колон пенсійного забезпечення громадян України». Вих. № 135-13/22 від 13.01.20 р. – Голові Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
Г.М.Третьяковій. Виконавці – Близнюк В.В., Жовнір С.М., Юрик Я.І., Перегудова
Т.В., Лавриненко Л.М., Гук Л.П., Монастирська Г.В., Біліченко С.П.
4. Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого Столу «Належне та ефективне державне регулювання трьох колон пенсійного забезпечення громадян України – 2020». №
135-13/37 від 14.01. 2020 р. - Комітет ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Виконавці – чл.-кор НАНУ Гриценко А.А., акад. НАНУ Білорус
О.Г., Яременко О.Л., Артьомова Т.І., Одотюк І.В., Липов В.В., Бандура О.В., Подлєсна
В.Г., Кричевська Т.О., Бурлай Т.В., Корнівська В.О., Яненкова І.Г., Тімченко О.М.,
Прозоров Ю.В., Чернишенко О.В., Самосват В.О.
5. Пропозиції щодо розвитку промисловості у м. Києві. Вих. №135-13/38 від 15.01.20 р. –
В.о. Голові Печерської районної у м. Києві державної адміністрації П.М.Бабію. Виконавці – Єгоров І.Ю., Бойко О.М., Шовкун І.А.
6. Інформаційно-аналітична записка «Попередні результати розрахунків за сценарієм
«зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року». Вих. № 135-13/47 від
16.01.20 р. – Міністерство енергетики та захисту довкілля України. Виконавці – Подолець Р.З., Дячук О.А., Трипольська Г.С., Письменна У.Є., Юхимець Р.С., Саприкіна
Т.А., Козюбра В.І.
7. Науково-аналітична записка «Законопроект про працю № 2708: зауваження та пропозиції». Вих. № 135-13/48 від 16.01.20 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.
8. Щодо звернення керівників проекту «Громади майбутнього» та можливості використання досвіду країн ЄС у підтримці створення смарт-еко-соціальних поселень. Вих. №
135-13/90 від 30.01.20 р. – Керівнику проекту «Громади майбутнього» О. Сатову, Координатору з питань впровадження проекту «Громади майбутнього» С. Шевченку.
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Виконавці – Бобух І.М., Кіндзерський Ю.В., Фащевська О.М., Снігова О.Ю., Романовська Н.І., Герасімова О.А., Лопатенко Д.Б., Москвіна О.Д.
9. Аналітична записка «Постатейні зауваження та пропозиції до Законопроекту про працю № 2708» . Вих. № 135-13/96 від 31.01.20 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.
10. Науково-аналітичний матеріал "Огляд тенденцій у промисловості та першочергові
кроки у подоланні деіндустріалізації економіки України". Вих. №135-13/134 від
04.02.20 р. – Президенту УСПП, Голові Антикризової ради громадських організацій
України Кінаху А.К. Виконавці – Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М., Гахович Н.Г., Ципліцька О.О., Зарудна О.С., Зимовець В.В., Єршова Н.М., Гаркавенко В.І., Пахомова
Н.Ф., Михайленко О.В.
11. Результати експертного оцінювання пріоритетних напрямів науково-технологічного
розвитку України на 2021-2030 рр. за Цілями сталого розвитку : ціль 7. Доступна та
чиста енергія. Вих. №135-13/135 від 04.02.20 р. – Заст. Директора ДНУ «Український
інститут науково-технічної експертизи та інформації» Т.В.Писаренко. Виконавці –
Лір В.Е., Подолець Р.З., Дячук О.А.
12. Аналітичний матеріал «Економічні аспекти глобалізації: ризики та можливості для
України». Вих. №135-13/138 від 06.02.20 р. – Голові Комітету Верховної Ради України
з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко О. О.
Виконавці – Кораблін С. О., Борзенко О. О.,Панфілова Т. О., Єршова Г. В., Редзюк Є.
В., Гаркавенко В. І.,Єрмолаєва І. В.
13. Науково-аналітична доповідна записка «Розвиток іригації: світові тенденції та перспективи для України». Вих. №135-13/139 від 07.02.20 р. – Офіс Президента України; Директорат з питань економічної політики. Виконавці – Шубравська О.В., Молдаван
Л.В., Удова Л.О., Прокопенко К.О., Дідковська Л.І., Грецька Н.А., Корсак Л.М.
14. Наукова записка «Зауваження і пропозиції до проекту Методики, що включає критерії
розподілу державних вугледобувних підприємств на перспективні та неперспективні».
Вих. № 135-13/140 від 07.02.20 р. – Першому заступнику Міністра енергетики та захисту довкілля України Шубіну В.М. Виконавці – Никифорук О.І., Ляшенко О.Ф., Чукаєва І.К.,Овчиннікова В.П.
15. Інформаційно-аналітичний матеріал «Виклики та загрози національній безпеці України в екологічній сфері та пропозиції з їх подолання».Вих. №135-13/141 від 07.02.20 р.
– Секретарю Ради національної безпеки і оборони України Данілову О.М. Виконавці
– Дейнеко Л.В., Гахович Н.Г., Кушніренко О.М., Ципліцька О.О., Шелудько
Е.І.,Венгер Л.А., Завгородня М.Ю., Зарудна О.С., Шубравська О.В., Молдаван Л.В.,
Удова Л.О., Прокопенко К.О., Дідковська Л.І.,Корсак Л.М., 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.
16. Експертний висновок проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму” (реєстр 2720) від 03.02.2020, поданий Кабінетом Міністрів Українию. Вих. №
135-13/145 від 11.02.20 р. – Президія Національної академії наук України. 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.
17. Науково-аналітична записка "Макроекономічна збалансованість (система індикаторів
для моніторингу макроекономічних дисбалансів) для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні". Вих. № 135-13/149 від 17.02.20 р.

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

81

– Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Горшковій Н.І. Виконавці – чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., акад. НАН
України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., Крючкова І.В., Луніна І.О.,
Борзенко О.О., Шумська С.С., Лебеда Т.Б., Білоусова О.С., Швець С.М., Кузнєцова
Л.І., Твердохлібова Д.В., Степанова О.В., Назукова Н.М., Радзівілл В.Ю., Романовська Н.І., Гаркавенко В.І., Білоцерківець О.Г., Кошманова Н.В., Малашенко Т.О., Бойченко А.В., Проніна М.П.
18. Експертний (науковий) висновок і пропозиції до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму» (реєстр 2720-1 від 30.01.2020). Вих. № 135-13/150 від 17.02.20 р. – Перш.
заст. гол. ученого секретаря НАН України – начальнику Науково-організаційного
відділу О.Н.Кубальському. 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.
19. Науково-аналітичний матеріал “Пропозиції щодо можливих напрямів використання
коштів загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи для фінансування розвитку ІКТ сектору національної економіки”. Вих. № 135-13/154 від 19.02.20 р. – Голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради
України Третяковій Г.М. та Голові Комітету з питань цифрової трансформації Крячко
М.В. Виконавці – Єгоров І.Ю., Дульська І.В.,Бойко О.М.,Шовкун І.А.,Черненко
С.М.,Груздова Т.В.,Онуфрієвич З.Д.
20. Науково-аналітична записка «Оцінювання проектів розвитку» в рамках Експертної
групи IV. «Транспорт та міська мобільність». Вих. № 135-13/155 від 19.02.20 р. –
Першому заступнику директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міського ради Панченку В.В. Виконавці – Никифорук О.І., Піріашвілі О.Б.
21. Експертна оцінка обсягів споживання підакцизної продукції в Україні за
2018-2021 роки. Вих. № 135-13/178 від 20.02.2020 р. – Заст. міністра фінансів України
Ходаковському П.В.. Виконавці – Осташко Т.О., Олефір В.К.
22. Науково-аналітична записка «Заборгованість з виплати заробітної плати: аналіз проблеми й перспективи її розв’язання» . Вих. № 135-13/196 від 28.02.20 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.
23. Пропозиції та зауваження до проєкту "Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти
(наукових установ). Вих. №135-13/204 від 04.03.20 р. – Національному агентству із
забезпечення якості вищої освіти. Виконавці – Крючкова І.В., Шубравська О.В.,
Близнюк В.В., Романовська Н.І.
24. Аналітичний матеріал "Тенденції розвитку цінових процесів та прогноз інфляції у
2020 р.". Вих. № 135-13/210 від 06.03.20 р. – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічно-го прогнозування Горшковій Н.І. Виконавці – Геєць
В.М., Кузнєцова Л.І., Скрипниченко М.І., Крючкова І.В., Шумська С.С., Лебеда Т.Б.,
Швець С.М., Білоцерківець О.Г., Кошманова Н.В., Малашенко Т.О., Карпова І.В.,
Агафонова М.В., Проніна М.П.
25. Аналітична доповідна записка «Соціально-економічна дивергенція України та ЄС: євроінтеграційний виклик і політика його подолання». Вих. № 135-13/225 від 10.03.20 р.
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– Віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
В.В. Пристайку. Виконавці – Борзенко О. О., Бурлай Т. В., Панфiлова Т. О., Редзюк Є.
В., Єрмолаєва I. В.
26. Аналітична доповідна записка «Соціально-економічна дивергенція України та ЄС як
виклик євроінтеграції: оцінка, чинники, політика подолання». Вих. № 135-13/226 від
10.03.20 р. – Міністру закордонних справ України Д.І. Кулебі. Виконавці – Борзенко
О. О., Бурлай Т. В., Панфiлова Т. О., Редзюк Є. В., Єрмолаєва I. В.
27. Науково-аналітична записка «Вдосконалення інституційного середовища для забезпечення цифрового розвитку в Україні». Вих. № 135-13/230 від 12.03.20 р. – Комітет ВР
України з питань цифрової трансформації; Вих. №135-13/357 від 18.06.20 р. – Міністерство цифрової трансформації України. Виконавці – Гриценко А.А., Білорус О.Г.,
Яременко О.Л., Артьомова Т.І., Бандура О.В., Одотюк І.В., Липов В.В., Подлєсна В.Г.,
Кричевська Т.О., Бурлай Т.В., Корнівська В.О., Яненкова І.Г., Тімченко О.М., Прозоров Ю.В., Чернишенко О.В., Самосват В.О.
28. Аналітична доповідна записка «Соціально-економічна дивергенція України та Європейського Союзу і державні підходи до її подолання». Вих. № 135-13/231 від 12.03.20
р. – Комітет ВР з питань економічного розвитку. Виконавці – Борзенко О. О., Бурлай
Т. В., Панфiлова Т. О., Редзюк Є. В., Єрмолаєва I. В.
29. Науково-аналітична записка «Перспективи розвитку системи професійно-технічної
освіти Запорізької області в контексті потреб регіонального ринку праці». Вих. № 13513/239 від 16.03.20 р. – Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;
Директорат професійної освіти Міністерства освіти і науки України І.В.Шумік. 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.
30. Науково-аналітична записка «Аналітична оцінка та пропозиції і рекомендації щодо
реформування вітчизняної вугільної галузі з урахуванням світового досвіду». Вих. №
135-13/240 від 16.03.20 р. – Академіку НАН України Кириленку О.В. (віділення фізико-технічних проблем енергетики); Голові Комітету з питань енергетики та житловокомунальних послуг Герусу А.М. Виконавці – Никифорук О.І., Ляшенко О.Ф., Плюта
І.Ю., Павленко О.М.
31. Науково-аналітична записка «Реформи у сферах місцевого самоврядування та суспільних послуг для сприяння інклюзивному сільському розвитку». Вих. №135-13/2421 від 17.03.20 р. – Міністерство розвитку громад та територій України. Виконавці –
Бородіна О.М., Прокопа І.В., Попова О.Л., Киризюк С.В., Риковська О.В., Яровий
В.Д., Михайленко О.В., Лук’янова М.М., Бетлій М.Г., Фраєр О.В., Федорова К.О., Маліченко О.І.
32. Аналітичний матеріал «Соціальне підприємництво як інституційний механізм компенсації «провалів» державної соціальної політики». Вих. № 135-13/243 від 17.03.20 р. –
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Виконавці – Небрат В. В., Супрун Н. А., Єлісєєва Л. В., Кудласевич О. М., Горін Н. О., Гордіца К. А., Дідківська Л. В., Курбет О. П., Сливка Т. О., Корніяка О. В.
33. Науково-аналітична записка «Глобальні публічно-приватні партнерства як нові протоінститути у системі фінансування охорони здоров’я». Вих. №135-13/245 від 17.03.20
р. – Міністру фінансів України Уманському І.І. Виконавці – Луніна І.О. , Білоусова
О.С., Степанова O.B., Назукова Н.М., Фролова Н.Б., Навроцька О.В., Бойченко A.B.
34. Аналітичний матеріал "Першочергові заходи для зупинки негативних тенденцій в
економіці України та відновлення економічного зростання". Вих. № 135-13/246 від
18.03.20 р. – Міністру фінансів України Уманському І.І. Виконавці – Геєць В.М., Кораблін С.О., Скрипниченко М.І., Малашенко Т.О., Проніна М.П., Осташко Т.О., Вен-
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гер В.В., Лір В.Е., Пустовойт О.В., Гуменюк В.В., Олефір В.К., Биконя О.С., Білик
Л.І., Ханіньова Т.І.
35. Аналітичний матеріал "Першочергові заходи для зупинки негативних тенденцій в
економіці України та відновлення економічного зростання" План реалізації "Першочергових заходів..." Вих. № 135-13/246-1 від 19.03.20 р. – Президенту України,
Прем’єр-міністру України, Міністру фінансів України, Керівнику офісу Президента
України. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., Кораблін С.О., Скрипниченко
М.І., Малашенко Т.О., Проніна М.П., Бурлай Т.В., Луніна І.О., Борзенко О.О., Зимовець В.В., Єршова Г.В., Гаркавенко В.І., Бобух І.М., 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.
36. Науково-аналітична записка «Концепція нової суб’єктності та її прояви в Україні».
Вих. № 135-13/256 від 30.03.20 р. – Міністерство фінансів України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство освіти та
науки України, Міністерство соціальної політики України. Виконавці – Балакірєва
О.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Бєлінська В.М., Романовська Л.С.
37. Науково-аналітична записка «Соціально-економічні настрої населення України в контексті карантинних заходів у зв’язку із поширенням пандемії кроновірусу». Вих. №
135-13/257 від 30.03.20 р. – Прем'єр-міністру України Шмигалю Д.А.; Керівнику Офісу Президента України Єрмаку А.Б.; Начальнику ДЗНД СБ України генерал-майору
Дублику А.Я. Виконавці – Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Бєлінська В.М.,
Білоус Є. В., Романовська Л.С.
38. Аналітичні матеріали «Припущення макроекономічного прогнозу на 2020, 2021 роки»,
«Прогноз макроекономічних показників на 2020, 2021 роки». Вих. № 135-13/257-2 від
01.04.20 р. – Директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Н.І.Горшковій. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН
України Скрпиниченко М.І., Крючкова І.В., Шумська С.С., Лебеда Т.Б., Кузнєцова
Л.І., Швець С.М., Твердохлібова Д.В., Радзівілл В.Ю., Білоцерківець О.Г., Малашенко
Т.О., Кошманова Н.В., Агафонова М.В., Карпова І.В., Проніна М.П.
39. Аналітичний матеріал «Прогнозні оцінки розвитку макроекономічної ситуації в
Україні у 2020-2021 рр.». Вих. № 135-13/263 від 02.04.20 р. – Секретарю РНБО
України О.М.Данілову. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН
України Скрпиниченко М.І., чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., Крючкова І.В., Луніна І.О., Лебеда Т.Б., Кузнєцова Л.І., Білоцерківець О.Г., Проніна М.П.
40. Аналітична записка «Оцінка можливості швидкого поширення коронавірусу в Україні». Вих. № 135-13/264 від 03.04.20 р. – Секретарю РНБО України О.М.Данілову.
Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Кораблін С.О.
41. Аналітичний матеріал «Припущення макроекономічного прогнозу на 2020, 2021 роки». Вих. № 135-13/279 від 13.04.20 р. – Директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Н.І.Горшковій. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Скрпиниченко М.І., Крючкова І.В., Шумська
С.С., Лебеда Т.Б., Кузнєцова Л.І., Швець С.М., Твердохлібова Д.В., Радзівілл В.Ю., Білоцерківець О.Г., Малашенко Т.О., Кошманова Н.В., Агафонова М.В., Карпова І.В.,
Проніна М.П.
42. Науково-аналітична записка «До питання оподаткування доходів фізичних осіб від
операцій з ОВДП». Вих. № 135-13/280 від 14.04.20 р. – Урядовому уповноваженому з
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питань управління державним боргом Міністерства фінансів України Ю.Б.Буці. Виконавці – Шелудько Н.М., Разінькова А.І.
43. Відповідь на лист від 16.03.2020 №699/14-01/2-20 щодо розробки прогнозного енергетичного балансу України та впровадження результатів роботи Інституту в міжнародних проектах з моделювання. Вих. № 135-13/284 від 14.04.20 р. – В.о.керівника Апарату РНБО України О.С. Михайлову. Виконавці – Подолець Р.З.
44. Науково-аналітична записка «Напрями вдосконалення процедури публічних закупівель у застосуванні захисних заходів та цінових й нецінових преференцій для українських виробників». Вих. № 135-13/285 від 15.04.20 р. – Перш. віце-президенту Торгово-промислової палати України М.І.Непрану. Виконавці – Дейнеко Л.В., Кушніренко
О.М., Гахович Н.Г., Ципліцька О.О., Шелудько Е.І., Венгер Л.А.
45. Науково-інформаційна записка «Щодо запровадження альтернативних форм організації роботи ринків продовольчих та інших споживчих (побутових) товарів». Вих. №
135-13/303 від 29.04.20 р. – Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України І.Р.Петрашку. Виконавці – Осташко Т.О., Венгер В.В., Лір В.Е., Пустовойт О.В., Гуменюк В.В., Олефір В.К., Биконя О.С., Білик ЛШ.І., Ханіньова Т.І.
46. Проект Закону України «Про стимулювання розвитку сільської гостинності в Україні». Вих. № 135-13/313 від 14.05.20 р. – Президенту України В.О.Зеленському. 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., Лук’янова М.М., Фраєр О.В., Бетлій М.Г., Федорова К.О., Маліченко О.І.
47. Аналітична записка «Особливості застосування механізму державно-приватного партнерства в умовах кризи». Вих. № 135-13/318 від 14.05.20 р. – Директору Департаменту
стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України Н.І.Горшковій. Виконавці –
акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Запатріна
І.В., Лебеда Т.Б., Карпова І.В., Проніна М.П.
48. Науково-аналітична записка «Залежність української промисловості від імпорту та передумови формування ефективної виробничої спеціалізації». Вих. № 135-13/321 від
14.05.20 р. – Директора промислової політики та стимулювання розвитку регіонів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; Вих №135-13/351
від 17.06.20 – Заст. Директора Директорату промислової політики та стимулювання
розвитку регіонів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України О.В.Задорожному. Виконавці – Єгоров І.Ю., Шовкун І.А., Бойко О.М., Черненко С.М., Дульська І.В., Грига В.Ю., Рижкова Ю.О., Груздова Т.В.
49. Коментар до проєкту Добровільного національного огляду «Цілі сталого розвитку,
Україна-2020». Вих. № 135-13/328-1 від 29.05.20 р. – Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України І.Р.Петрашку. Виконавці – Балакірєва О.М.,
Дмитрук Д.А., Левін Р.Я.
50. Зауваження та пропозиції щодо вхідних даних для моделювання ціноутворення та
оподаткування викидів двоокису вуглецю для країн Енергетичного Співтовариства.
Вих. № 135-13/330 від 29.05.20 р. – Т.в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля
України О.А.Буславець. Виконавці – Подолець Р.З., Дячук О.А., Семенюк А.О.
51. Зауваження та пропозиції до Плану заходів з реалізації Державного програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби на
202-2022 рр. Вих. № 135-13/332 від 02.06.20 р. – Прем’єр-міністру України
Д.А.Шмигалю; Т.в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля України О.А.Буславець.
Виконавці – Подолець Р.З., Дячук О.А.
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52. Зауваження та коментарі до Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку сфери
інноваційної діяльності на 2020-2022 рр. Вих. № 135-13/336 від 05.06.20 р. – ВЕ НАН
України. Виконавці – Єгоров І.Ю., Онуфрієвич З.Д.
53. Пропозиції щодо розвитку транспортного комплексу м.Києва в рамках роботи експертної групи IV. Транспорт та міська мобільність з метою проведення стратегічного економічного аналізу в рамках першого етапу розробки проекту Стратегії розвитку м. Києва до 2035 р. Вих. № 135-13/340 від 09.06.20 р. – Директору Департаменту економіки
та інвестицій вик.органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Н.О.Мельник. Виконавці – Никифорук О.І., Піріашвілі О.Б.
54. Інформаційно-аналітичні матеріали «Вплив карантину на розвиток авіакосмічної сфери». Вих. № 135-13/344 від 11.06.20 р. – Заст. директора Департаменту взаємодії з експортерами та просування експорту – начальнику відділу аналізу зовнішньої торгівлі
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
С.О.Ковальову. Виконавці – Дейнеко Л.В., Гахович Н.Г., Кушніренко О.М., Ципліцька
О.О., Шелудько Е.І., Венгер Л.А., Завгородня М.Ю.. Зарудна О.С.
55. Наукова доповідь «Аграрний сектор і політика аграрних перетворень». Вих. № 13513/345 від 15.06.20 р. – ВЕ НАН України акад.-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., ЛукЄянова М.М., Михайленко О.В., Бетлій М.Г., Фраєр
О.В., Федоренко К.О., Маліченко О.І., Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Дідковська
Л.І., Прокопенко К.О., Удова Л.О.. Грецька Н.А.
56. На науково-аналітична записку від 14.05.2020 р. №135-13/321 оновлені статистичні
дані «Оцінка залежності української економіки від промислового імпорту». Вих. №
135-13/351 від 17.06.20 р. – Заст. директора Директорату промислової політики та
стимулювання розвитку регіонів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України О.В.Задорожньому. Виконавці – чл.-кор. НАН Єгоров І.Ю.,
Шовкун І.А.
57. Науково-аналітична записка «Відновлення просторової та соціальної справедливості
реформування Фонду розвитку сільських територій». Вих. № 135-13/352 від 17.06.20
р. – Прем’єр-міністру України Д.А.Шмигалю. Виконавці – чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Прокопа І.В., Попова О.Л., Киризюк С.В., Риковська О.В., Яровий О.В.,
Михайленко О.В., Лук’янова М.М., Фраєр О.В., Федорова К.О., Маліченко О.І.
58. Інформаційно-аналітичні матеріали «Вплив карантину на розвиток машинобудування». Вих. № 135-13/360 від 19.06.20 р. – Заст. директора Департаменту взаємодії з експортерами та просування експорту – начальнику відділу аналізу зовнішньої торгівлі
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
С.О.Ковальову. Виконавці – Дейнеко Л.В., Гахович Н.Г., Кушніренко О.М., Ципліцька
О.О.. Шелудько Е.І., Зарудна О.С.
59. Науково-аналітичні матеріали «Прогнозування економічних наслідків запровадження
карантину для економіки України». Вих. № 135-13/363 від 22.06.20 р. – Директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Н.І.Горшковій.
Виконавці – Герасімова О.А., Бобух І.М., Кіндзерський Ю.В., Фащевська О.М., Снігова О.Ю., Романовська Н.І., Лопатенко Д.Б., Москвіна О.Д.
60. Аналітична записка «Валютна лібералізація та її вплив на економіку України». Вих. №
135-13/364 від 22.06.20 р. – Голові Національного банку України Я.В.Смолію; Голові
Ради Нацбанку України акад. НАН України Б.М.Данилишину; Голові Комітету ВР
України з питань фінансів, подіткової та митної політики Д.О.Гетманцеву. Виконавці
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– Гаркавенко В.І., Зимовець В.В., чл.-кор. НАН України Даниленко А.І., Єршова Г.В.,
Кошик О.М., Керімов П.О., Пахомова Н.Ф., Михайленко О.В.
61. Науково-аналітична доповідь «Модернізація системи професійно-технічної освіти для
потреб регіонального ринку праці: державно-приватне партнерство». Вих. № 13513/366 від 23.06.20 р. – Т.в.о. директора Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА
В.М.Захарчуку. Виконавці – Близнюк В.В., Гук Л.П., Перегудова Т.В., Юрик Я.І.
62. Науково-аналітична записка «Напрями забезпечення конкурентоспроможності податкової системи у контексті розширення фіскального простору України». Вих. № 13513/367 від 23.06.20 р. – Міністру фінансів України С.М.Марченку. Виконавці – Луніна
І.О., Білоусова О.С., Степанова О.В., Назукова Н.М., Фролова Н.Б., Навроцька О.В.,
Бойченко А.В.
63. Аналітична доповідна записка «Забезпечення стійкості банківської системи в умовах
нестабільності: європейський досвід та українські реалії». Вих. № 135-13/371 від
25.06.20 р. – Голові Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Д.О.Гетманцеву. 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., Самосват
В.О. ,Липов В.В., Одотюк І.В.
64. Науково-аналітична доповідна зааписка «Вплив карантину, який запроваджено з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, на зайнятість та ринок
праці». Вих. № 135-13/372 від 26.06.20 р. – Міністру розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України І.Р.Петрашку; Міністру соціальної політики України
М.В.Лазебній; Голові Комітету ВР України з питань економічного розвитку
Д.А.Наталусі; Голові Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту
прав ветеранів Г.М.Третьяковій; Керівнику Офісу Президента України А.Б.Єрмаку.
Виконавці – Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Бєлінська В.М., Романовська
Л.С., Ромащенко О.В.
65. Науково-аналітична доповідна записка «Структура суб’єктів формування громадської
думки в Україні в контексті впливу на стратегії економічної поведінки населення».
Вих. № 135-13/374 від 30.06.20 р. – Міністру фінансів України С.М.Марченку; Міністру культури та інформаційної політики України О.В.Ткаченку; Міністру молоді та
спорту України В.М.Гутцайту; Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України І.Р.Петрашку; Міністру соціальної політики України
М.В.Лазебній; Т.в.о. Міністра освіти і науки України С.М.Шкарлету. Виконавці – Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Бєлінська В.М., Білоус Є.В., Романовська
Л.С., Ромащенко О.В.
66. Науково-аналітична доповідна записка «Соціально-економічні настрої населення
України: червень 2020 р.». Вих. № 135-13/375 від 30.06.20 р. – Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України І.Р.Петрашку; Міністру соціальної політики України М.В.Лазебній; Голові Комітету ВР України з питань економічного розвитку Д.А.Наталусі; Голові Комітету ВР України з питань соціальної політики та
захисту прав ветеранів Г.М.Третьяковій; Керівнику Офісу Президента України
А.Б.Єрмаку. Виконавці – Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Бєлінська В.М.,
Білоус Є.В., Романовська Л.С., Ромащенко О.В.
67. Аналітичний матеріал «Результати аграрних реформ, вітчизняний досвід». Вих. №
135-13/376 від 30.06.20 р. – Заст. Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України Т.М.Висоцькому. Виконавці – Небрат В.В., Гордіца К.А., Горін
Н.О., Корніяка О.В., Супрун Н.А., Кудласевич О.М., Дідківська Л.В., Курбет О.П.,
Сливка Т.О., Новик Т.В., Бєляєва В.М.
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68. Інформаційно-аналітична записка «Оцінка обсягів фінансування заходів з адаптації до
зміни клімату в Україні». Вих. № 135-13/377 від 30.06.20 р. – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Виконавці – Подолець Р.З., Дячук О.А., Трипольська Г.С., Письменна У.Є., Юхимець Р.С., Саприкіна Т.А., Семенюк А.О., Козюбра В.І., Пеккоєв В.С.
69. Науково-аналітична доповідна записка «Розвиток ринку операторів вантажних вагонів
України». Вих. № 135-13/378 від 30.06.20 р. – Міністру інфраструктури України
В.А.Криклію. Виконавці –Никифорук О.І., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О.,
Павленко О.М.
70. Аналітичний матеріал «Імпортозаміщення та вдосконалення механізму державних закупівель, як складової економічного зростання в Україні». Вих. № 135-13/381 від
30.06.20 р. – Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України І.Р.Петрашку. Виконавці –акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України
Кораблін С.О., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Дейнеко Л.В., Борзенко
О.О., Гуменюк В.В., Саліхова О.Б., Проніна М.П.
71. Науково-аналітична записка «Оцінка впливу регуляторних актів на економіку та інтереси суспільства: необхідність впровадження та аналітичні інструменти для її виконання». Вих. № 135-13/382 від 30.06.20 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.
72. Науково-аналітична записка «Стимулювання розвитку сільської гостинності в Україні:
законодавче унормування». Вих. № 135-13/393 від 08.07.20 р. – Заст. Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Т.М.Висоцькому. 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., Лук’янова М.М., Фраєр О.В., Федорова К.О., Маліченко О.І.
73. Пропозиції щодо вдосконалення законопроектів №3419 і №3420 та організаційних основ запровадження системи державного гарантування на портфельній основі в Україні. Вих. № 135-13/401 від 13.07.20 р. – Голові Комітету ВР України з питань економічного розвитку Д.А.Наталусі. Виконавці – Дейнеко Л.В., Ципліцька О.О., Кушніренко
О.М., Гахович Н.Г.
74. Аналітичний матеріал щодо доцільності перегляду ставок ввізного мита з метою їх
уніфікації та спрощення митного оформлення товарів та внесення змін до Митного
Тарифу України. Вих. № 135-13/403-1 від 13.07.20 р. – Перш. віце-президенту Торгово-промислової палати України М.І.Непрану; Вих. № 135-13/407 – Перш. віцепрезиденту Торгово-проммислової палати України М.І.Непрану. Виконавці – Дейнеко
Л.В., Ципліцька О.О., Кушніренко О.М., Гахович Н.Г., Венгер Л.А., Завгородня М.Ю.,
Зарудна О.С.
75. Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» в частині унормування створення та діяльності Фонду розвитку сільських територій, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо створення Фонду розвитку сільських територій)». Вих. № 135-13/405 (№ 135-13/407 копія) від 13.07.20 р. – Заст. Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Т.М.Висоцькому.
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., Лук’янова М.М., Фраєр
О.В., Федорова К.О., Маліченко О.І.
76. Науково-аналітична доповідна записка «Фактор заробітної плати у формуванні дефіциту кадрів Запорізької області та мотивація до отримання робітничих професій». Вих.
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№ 135-13/410 від 15.07.20 р. – Т.в.о. директора Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА В.М.Захарчуку. Виконавці – Близнюк В.В., Гук Л.П., Перегудова Т.В., Юрик
Я.І.
77. Експертна оцінка обсягів споживання підакцизної продукції в Україні за 2018-2021 рр.
Вих. № 135-13/417 від 23.07.20 р. – Директору Департаменту прогнозування доходів
бюджету Міністерства фінансів України Ю.П.Романюку. Виконавці – Олефір В.К.
78. Аналітичний матеріал «Ключові економічні аспекти зовнішньополітичної стратегії
України щодо Азії». Вих. № 135-13/418 від 23.07.20 р. – Директору Департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України В.А.Хоманцю.
Виконавці – Борзенко О.О. Панфілова Т.О., Редзюк Є.В., Єрмолаєва І.В.
79. Науково-аналітичні матеріали «Прогнозування розвитку національної економіки в
умовах епідеміологічної невизначеності та світової економічної нестійкості». Вих. №
135-13/426 від 27.07.20 р. – Голові Комітету ВР України з питань інтеграції України з
Європейським Союзом І.О.Климпуш-Цинцадзе. Виконавці – Герасімова О.А., Бобух
І.М., Кіндзерський Ю.В., Фащевська О.М., Снігова О.Ю., Романовська Н.І., Лопатенко
Д.Б., Москвіна О.Д.
80. Зауваження і пропозиції щодо змісту проекту Закону України « Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями». Вих. № 135-13/428 від 27.07.20
р. – Голові Комітету ВР України з питань економічного розвитку Д.А.Наталусі; Президенту Українського союзу промисловців і підприємців А.К.Кінаху. Виконавці – Кіндзерський Ю.В.
81. Пропозиції до проекту Кодексу кращих сільськогосподарських практик. Вих. № 13513/435 від 03.08.20 р. – Директору Департаменту сільського розвитку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України А.Пивоварову. Виконавці – чл.-кор. НАН України Бородіна О.М., Попова О.Л.
82. Науково-аналітична записка «Законодавче врегулювання фінансування дошкільної
освіти у контексті стимулювання розвитку людського капіталу». Вих. № 135-13/445
від 14.08.20 р. – Міністерство соціальної політики України. Виконавці –Луніна І.О.,
Білоусова О.С., Назукова Н.М., Фролова Н.Б., Навроцька О.В., Бойченко А.В.
83. Зауваження та пропозиції до проекту «Порядок присудження наукових ступенів» та
проекту «Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад (спеціалізованих
вчених рад з присудження ступеня доктора мистецтв»). Вих. № 135-13/447 від 17.08.20
р. – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Міністерства освіти і
науки України. Виконавці – Артьомова Т.І., Романовська Н.І.
84. Зауваження та пропозиції до Проекту Основних засад грошово-кредитної політики та
2021 рік та середньострокову перспективу. Вих. № 135-13/448 від 19.08.20 р. – Голові
Ради Національного банку України акад. НАН України Б.М.Данилишину. Виконавці –
акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., чл.-кор. НАН
України Скрипниченко М.І., Шумська С.С., Проніна М.П.
85. Матеріали Щодо законопроекту №3963 «Про внесення змін у Закон України» Про
Державний бюджет України на 2020 рік». Вих. № 135-13/449 від 19.08.20 р. – Голові
Ради Національного банку України акад. НАН України Б.М.Данилишину. Виконавці –
Близнюк В.В., Монастриська Г.В.
86. Інформаційно-аналітичні матеріали про становище молоді в Україні. Вих. № 13513/451 від 21.08.20 р. – Міністерство молоді та спорту України. Виконавці – Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Білоус Є.В., Романовська Л.С., Ромащенко О.В.
87. Пропозиції до проекту Плану заходів на 2021-2023 рр. з реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку на 2021-2027 рр.». Вих. № 135-13/453 від 21.08.20 р. – Міністерство розвитку громад та територій України. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова
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О.С., Назукова Н.М., Бондарук Т.Г., Кваша Т.К., Бойченко А.В., Балакірєва О.М.,
Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Білоус Є.В., Романовська Л.С., Ромащенко О.В.
88. Пропозиції щодо внесення змін до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Вих. №
135-13/458 від 28.08.20 р. – Ученому секретарю ВЕ НАН України С.І.Князеву; №13513/465 від 31.08.20 р. – Прем’єр-міністру України Д.А.Шмигалю. Виконавці – чл.-кор.
НАН України, Борзенко О.О., Шаров О.М., Осташко Т.О., Бурлай Т.В.
89. Науково-аналітична записка «Особливості функціонування спеціальних економічних
зон, кластерів, індустріальних парків, наукових парків, технопарків в аспекті розвитку
інноваційної політики держави в КНР та Україні». Вих. № 135-13/461 від 31.08.20 р. –
Ген.директору Директорату науки та інновацій Міністерства освіти та науки України
Ю.В,Безвершенко; Голові Комітету ВР України з питань економічного розвитку
Д.А.Наталусі; В.о.Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти та науки України Т.В.Боровіч. 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.
90. Оцінки деформації зайнятості в Україні. Вих. № 135-13/467 від 02.09.20 р. – Голові
Ради Національного банку України акад. НАН України Б.М.Данилишину. Виконавці –
Близнюк В.В., Перегудова Т.В., Юрик Я.І., Жовнір С.М., Лавриненко Л.М., Гук Л.П.,
Монастирська Г.В.
91. Науково-аналітична записка «Формування та розвиток маркетингових рад в аграрному
секторі: можливості для України». Вих. № 135-13/471 від 07.09.20 р. – Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Виконавці – Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Дідковська Л.І., Прокопенко К.О., Удова Л.О., Грецька
Н.А.
92. Пропозиції та зауваження до проекту Методичних рекомендацій щодо визначення
смарт-спеціалізації регіонів. Вих. № 135-13/473 від 07.09.20 р. – Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України. Виконавці – Яненкова І.Г.
93. Науково-аналітична записка «Стратегія розвитку морських портів України на період
до 2038 р.: підсумки та перспективи виконання». Вих. № 135-13/475 від 09.09.20 р. –
Міністру інфраструктури України В.А.Криклію; Голові Наглядової ради ДП «Адміністрація морських портів України». Виконавці – Никифорук О.І., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О., Чукаєва І.К., Павленко О.І.
94. Науково-аналітична доповідна записка «Організаційно-правові та економічні засади
розвитку ощадливо-сівозмінного землеробства в практиці країн ЄС: уроки для України». Вих. № 135-13/478-1 від 11.09.20 р. – Народному депутату України В.Є.Івченку.
Виконавці – Молдаван Л.В., Шубравська О.В., Дідковська Л.І., Прокопенко К.О., Удова Л.О., Грецька Н.А.
95. Пропозиції до розробки та реалізації Стратегії розвитку Донецької і Луганської області України. Вих. № 135-13/479 від 11.09.20 р. – Віце-прем’єр-міністру України – міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України О.Ю.Резнікову.
Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М.
96. Пропозиції та зауваження до проекту структури прогнозного паливно-енергетичного
балансу України. Вих. № 135-13/481 від 14.09.20 р. – В.о. Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України С.М.Панаіотіді. Виконавці – Подолець
Р.З., Юхимець Р.С., Саприкіна Т.А., Козюбра В.І.
97. Науково-аналітична записка «Убезпечення сільських громад за сучасного реформування місцевого самоврядування». Вих. № 135-13/483 від 16.09.20 р. – Міністру розвитку громад та територій України О.М.Чернишову. Виконавці – чл.-кор. НАН України
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Бородіна О.М., Прокопа І.В., Попова О.Л., Киризюк С.В., Риковська О.В., Яровий
В.Д., Михайленко О.В., Лук’янова М.М., Фраєр О.В., Федорова К.О., Маліченко О.І.
98. Науково-аналітична записка «Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток національної економіки». Вих. № 135-13/484 від 16.09.20 р. – Голові Комітету ВР України
з питань економічного розвитку Д.А.Наталусі; Департамент регуляторної політики та
підприємництва Міністерства розвитку, торгівлі та сільського господарства України.
Виконавці – Осташко Т.О., Венгер В.В., Лір В.Е., Пустовойт О.В., Гуменюк В.В.,
Олефір В.К., Биконя О.С., Білик Л.І., Ханіньова Т.І.
99. Висновки, пропозиції і зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо механізму дистанційної
форми навчання у разі настання обставин, які унеможливлюють відвідування закладів
освіти. Вих. № 135-13/490 від 18.09.20 р. – Комітет ВР України з питань цифрової трансформації. Виконавці – Яненкова І.Г.
100.
Аналітична доповідна записка «Локальні наслідки глобалізації монетарної політики». Вих. № 135-13/491 від 18.09.20 р. – Голові Ради Національного банку України
Б.М.Данилишину. 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., Липов В.В., Одотюк І.В., Чернишенко О.В., Самосват В.О.
101. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо Проекту Рамки цифрових компетентностей
для громадян України (DigComp UA for Citizens). Вих. № 135-13/492 від 22.09.20 р. –
Голові Експертно-консультативного комітету з цифрових технологій в освіті при Міністерстві освіти і науки України Т.В.Нанаєвій. Виконавці – Дейнеко Л.В., Ципліцька
О.О., Шелудько Е.І., Завгородня М.Ю.
102. Аналітичний матеріал «Історичні детермінанти та закономірності розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України». Вих. № 135-13/493 від 22.09.20 р. – Заст. Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговому представнику України Т.А.Качці. Виконавці – Небрат В.В., Сливка Т.О., Супрун Н.А., Горін
Н.О., Кудласевич О.М., Дідківська Л.В., Курбет О.П., Беляєва В.М.
103. Пропозиції та зауваження щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи». Вих. № 135-13/499-1 від 24.09.20 р. – Голові Комітету ВР України з питань цифрової трансформації М.В.Крячку. Виконавці –Близнюк В.В., Гук Л.П., Біліченко С.П.,
Жовнір С.М., Монастирська Г.В., Юрик Я.І.
104. Інформаційно-аналітична записка «Бар’єри та шляхи становлення ефективного національного газового ринку України». Вих. № 135-13/514 від 24.09.20 р. – Т.в.о. Міністра
енергетики України О.А.Буславець. Виконавці – Подолець Р.З., Дячук О.А., Трипольська Г.С., Письменна У.Є., Юхимець Р.С., Саприкіна Т.А., Семенюк А.О., Козюбра
В.І., Пеккоєв В.С.
105. Пропозиції та зауваження до проекту структури прогнозного паливно-енергетичного
балансу України. Вих. № 135-13/515 від 24.09.20 р. – Голові Експертноконсультативного комітету з цифрових технологій в освіті при Міністерстві освіти і
науки України Т.В.Нанаєвій. Виконавці – Подолець Р.З., Дячук О.А., Юхимець Р.С.,
Саприкіна Т.А., Козюбра В.І.
106. Висновки та пропозиції до проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Вих. № 135-13/516 від 28.09.20 р. – Комітет ВР України з питань
освіти, науки та інновацій; Президія НАН України. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С., Фролова Н.Б., Бойченко А.В.
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107. Аналітична доповідна записка «Вплив процесів цифровізації на соціальний розвиток:
державне регулювання у світі та Україні». Вих. № 135-13/518 від 29.09.20 р. – Комітет
ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Голові конфедерації вільних профспілок України М.Я.Волинцю. Виконавці – акад. НАН України Геєць
В.М., чл.-кор. НАН України Гриценко А.А., Яременко О.Л., Артьомова Т.І., Липов
В.В., Яненкова І.Г., Бандура О.В., Бурлай Т.В.
108. Науково-аналітична записка «Рейдерство в Україні та шляхи його подолання». Вих.
№ 135-13/520 від 29.09.20 р. – Голові Комітету ВР України з питань правової політики
А.Є.Костіну; Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України І.Р.Петрашко. Виконавці – Гаркавенко В.І., Зимовець В.В., чл.-кор. НАН України
Даниленко А.І., Єршова Г.В., Кошик О.М., Керімов П.О., Пахомова Н.Ф., Михайленко
О.В.
109. Аналітичний матеріал «Інтегральні композитні індикатори розвитку економіки України у короткостроковому періоді (вересень 2020 року)». Вих. № 135-13/523 від 29.09.20
р. – Директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Н.І.Горшковій. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., Крючкова І.В., чл.-кор.
НАН України Скрипниченко М.І., Швець С.М., Малашенко Т.О., Карпова І.В., Проніна М.П.
110. Науково-аналітична записка «Розвиток світової та європейської економіки, в т.ч. з
урахуванням впливу пандемії коронавірусу: виклики і нові можливості для України,
перспективні ринки і сфери торговельно-економічного співробітництва». Вих. № 13513/524 від 30.09.20 р. – Міністру закордонних справ України Д.І.Кулебі. Виконавці –
Борзенко О.О. .Осташко Т.О., Шаров О.М., Плотніков О.В., Бурлай Т.В., Панфілова
Т.О., Єрмолаєва І.В.
111. Аналітичні матеріали «Пропозиції щодо внесення змін до Угоди про Асоціацію між
Україною та ЄС». Вих. № 135-13/525 від 30.09.20 р. – Директору Департаменту Європейського Союзу та НАТО Міністерства закордонних справ України
М.Ю.Михайленко. Виконавці – Борзенко О.О., Осташко Т.О., Шаров О.М., Плотніков
О.В., Бурлай Т.В., Панфілова Т.О., Єрмолаєва І.В.
112. Науково-аналітична доповідна записка «Цінності у сфері праці серед молоді та їх
вплив на економічну поведінку». Вих. № 135-13/526 від 30.09.20 р. – Міністру молоді
та спорту України В.М.Гутцайту; Міністру соціальної політики України М.В.Лазебній;
Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
І.Р.Петрашку; Міністру культури та інформаційної політики України О.В.Ткаченку;
Міністру розвитку громад та територій України О.М.Чернишову; т.в.о. Міністра освіти і науки України С.М.Шкарлету; Голові Комітету ВР України з питань молоді і спорту А.А.Кожем’якіну; Голові Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Г.М.Третьяковій; Керівнику Офісу Президента України А.Б. Єрмаку. Виконавці – Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А,, Левін Р.Я., Бєлінська В.М., Білоус
Є.В., Комісаренко А.В., Романовська Л.С., Ромащенко О.В.
113. Науково-аналітична доповідна записка «Оцінка поширенкості та масштабів неофіційних форм оплати праці». Вих. № 135-13/527 від 30.09.20 р. – Міністру соціальної політики України М.В.Лазебній; Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України І.Р.Петрашку; Міністру культури та інформаційної політики України О.В.Ткаченку; Міністру фінансів України С.М.Марченку; Голові Комітету ВР
України з питань економічного розвитку Д.А.Наталусі; Голові Комітету ВР України з
питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Г.М.Третьяковій; Керівнику
Офісу Президента України А.Б. Єрмаку. Виконавці – Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А,,

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

92

Левін Р.Я., Бєлінська В.М., Білоус Є.В., Комісаренко А.В., Романовська Л.С., Ромащенко О.В.
114. Пропозиції щодо формування системи продовольчої безпеки України. Вих. № 13513/543 від 08.10.20 р. – Заст. Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Т.М.Висоцькому. Виконавці – Шубравська О.В., Молдаван Л.В.,
Дідковська Л.І., Прокопенко К.О., Удова Л.О., Грецька Н.А.
115. Інформаційно-аналітична записка «Пропозиції щодо застосування комплексного підходу до моделювання та прогнозування при підготовці Інтегрованого плану з боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 р.». Вих. № 135-13/555 від
15.10.20 р. – Заст. Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції
Я.С.Демченкову. Виконавці – Подолець Р.З., Дячук О.А., Трипольська Г.С., Письменна У.Є., Юхимець Р.С., Саприкіна Т.А., Семенюк А.О., Козюбра В.І., Пеккоєв В.С.
116. Інформаційно-аналітичні матеріали стосовно стану основних засобів у промисловості
України для підготовки Центром економічного відновлення та залученими експертами
проекту Національної економічної стратегії 2030. Вих. № 135-13/556 від 15.10.20 р. –
Керівнику Центру економічного відновлення К.К.Криволапу. Виконавці – Дейнеко
Л.В., Ципліцька О.О., Кушніренко О.М., Гахович Н.Г., Зарудна О.С.
117. Аналітичний матеріал «Вплив пандемії COVID-19 на розвиток економіки України».
Вих. № 135-13/558 від 16.10.20 р. – Директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України Н.І.Горшковій. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Кузнєцова Л.І., Білоцерківець
О.Г,, Радзівілл В.Ю., Малашенко Т.О., Агафонова М.В., Проніна М.П.
118. Науково-аналітична записка «Основні засади концепції сільського ровитку на інклюзивній основі». Вих. № 135-13/559 від 19.10.20 р. – Заст. Міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України Т.М.Висоцькому. 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., Лук’янова М.М., Фраєр О.В., Федорова К.О.,
Маліченко О.І.
119. Аналітичний матеріал «Структурні детермінанти норми валового заощадження». Вих.
135-13/565 від 21.10.2020 р. – Директору Департаменту стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Горшковій Н.І. Виконавці – акад. НАН України Геєць
В.М., Крючкова І.В., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Малашенко Т.О.,
Агафонова В., Проніна М.П.
120. Аналітична записка «Розбудова фармацевтичного виробництва в Україні в контексті
євроінтеграції: нормативно-правовий аспект». Вих. 135-13/566 від 21.10.2020 р. – Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашку І.Р.;
Міністру охорони здоров’я України В.С.Степанову. Виконавці – Саліхова О.Б., чл.кор. НАН України Скрипниченко М.І., Гончаренко Д.О., Проніна М.П.
121. Аналітична записка «Фармацевтика як стратегічна галузь промисловості та запорука
економічної і соціальної стабільності в Україні». Вих. 135-13/567 від 21.10.2020 р. –
Віце-прем’єр-міністру України – Міністру з питань стратегічних галузей промисловості України О.С.Уруському. Виконавці – Саліхова О.Б., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Гончаренко Д.О., Проніна М.П.
122. Аналітична записка «Залежність української фармацевтики від імпорту високотехнологічних проміжних товарів: механізм оцінки, шляхи подолання загроз». Вих. 13513/568 від 21.10.2020 р. – Секретарю Ради національної безпеки і оборони Данилову
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О.М. Виконавці – Саліхова О.Б., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Гончаренко Д.О., Проніна М.П.
123. Науково-аналітична записка «Розбудова технологоорієнтовних стартапів в інтересах
інноваційного розвитку стратегічних галузей промисловості України. Рекомендації
щодо нормативно-правових та інституційних заходів». Вих. № 135-13/569 від 21.11.20
р. – Віце-прем’єр-міністру України – Міністру з питань стратегічних галузей промисловості України О.С.Уруському. Виконавці – Саліхова О.Б., чл.-кор. НАН України
Скрипниченко М.І., Курченко О.О., Проніна М.П.
124. Науково-аналітична доповідь «Оновлення засобів навчання на інноваційній основі».
Вих. № 135-13/569-1 від 21.11.20 р. – Т.в.о. директора Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА В.М.Захарчуку; Генеральному директору Директорату професійної
освіти Міністерства освіти і науки України І.В.Шумік. Виконавці – Близнюк В.В., Гук
Л.П., Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Юрик Я.І..
125. Аналітична записка «Інноваційне підприємництво в інтересах розвитку промисловості: світовий досвід, рекомендації щодо змін нормативно-правового поля в Україні».
Вих. 135-13/570 від 22.10.2020 р. – Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашку І.Р. Виконавці – Саліхова О.Б., чл.-кор. НАН
України Скрипниченко М.І., Курченко О.О., Проніна М.П.
126. Аналітична записка «Становлення технологоорієнтовних стартапів в Україні: внутрішні виклики та зовнішні загрози. Шляхи їх подолання». Вих. 135-13/571 від
22.10.2020 р. – Секретарю Ради національної безпеки і оборони України
О.М.Данилову. Виконавці – Саліхова О.Б., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І.,
Курченко О.О., Проніна М.П.
127. Аналітичний матеріал «Імпортозаміщення та вдосконалення механізму державних закупівель, як складової економічного зростання в Україні». Вих. 135-13/572 від
22.10.2020 р. – Голові ВР України Д.О.Разумкову. Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., чл.-кор. НАН України Скрипниченко
М.І., Дейнеко Л.В., Борзенко О.О., Гуменюк В.В., Саліхова О.Б., Проніна М.П.
128. Пропозиції щодо формування державного та місцевих бюджетів України на особливий
період». Вих. 135-13/597 від 26.10.2020 р. – Президії НАН України. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С., Фролова Н.Б., Бойченко А.В.
129. Аналітичні матеріали «Щодо окремих аспектів валютної лібералізації в Україні». Вих.
135-13/598 від 26.10.2020 р. – голові Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Д.О.Гетманцеву; Голові Ради Нацбанку України акад. НАН
України Б.М.Данилишину; Голові Нацбанку України К.Є.Шевченку. Виконавці – акад.
В.М. Геєць, чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., Бублик Є.О.
130. Науково-аналітична записка «Міжнародний досвід функціонування індустріальних
парків та пропозиції щодо його використання в Україні». Вих. 135-13/599 від
26.10.2020 р. – Голові Комітету ВР України з питань економічного розвитку
Д.А.Наталусі. 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.
131. Доповідна записка «Основні напрямки підвищення матеріального і фінансового забезпечення обороноздатності України». Вих. 135-13/601 від 26.10.2020 р. – Перш. віцепрезиденту НАН України акад. НАН України В.П.Горбуліну. Виконавці – акад. НАН
України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Проніна М.П., Луніна
І.О., чл.-кор. НАН України Даниленко А.І., Михайленко О.В., Устименко В.А.
132. Науково-аналітичні матеріали щодо видобутку та імпорту коксівного вугілля; тенденцій виробництва будівельних матеріалів; частки імпорту в проміжному споживанні
сектору машинобудування; тенденцій розвитку деревообробної галузі в Україні. Вих.
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135-13/603 від 28.10.2020 р. – Керівнику Центру економічного відновлення
К.К.Криволапу. Виконавці – Дейнеко Л.В., Ципліцька О.О., Кушніренко О.М., Гахович Н.Г., Зарудна О.С., Шелудько Е.І., Завгородня М.Ю., Венгер Л.А.
133. Пропозиції та зауваження до проекту паливно-енергетичного балансу на 2020 рік з
урахуванням наявних даних щодо фактичного споживання енергетичних ресурсів.
Вих. 135-13/604 від 26.10.2020 р. – Віце-президенту НАН України акад. НАН України
В.Л.Богданову; Перш. заст. Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ю.А.Свириденко. Виконавці – Подолець Р.З., Юхимець Р.С., Саприкіна Т.А., Козюбра В.І.
134. Науково-аналітична доповідь «Соціологічний зріз стану обізнаності громади щодо ситуації на регіональному ринку праці». Вих. 135-13/615 від 30.10.2020 р. – Генеральному директору Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України
І.В.Шумік; ТВО директора Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА
В.М.Захарчуку. Виконавці – Близнюк В.В., Гук Л.П., Перегудова Т.В., Юрик Я.І., Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А.
135. Пропозиції до проєктів нормативно-правових актів, передбачених Планом законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2020 рік. Вих. 135-13/616 від 02.11.2020 р. –
Науково-організаційний відділ Президії НАН України. Виконавці – Балакірєва О.М.
136. Науково-аналітичний матеріал «Мінімізація зовнішніх впливів на стійкість фінансової
системи України». Вих. 135-13/617 від 02.11.2020 р. – Перш. заст. голови Комітету ВР
України з питань фінансів, податкової та митної політики Я.І.Железняку. Виконавці –
Борзенко О.О., Плотніков О.В., Панфілова Т.О.. Редзюк Є.В., Єрмолаєва І.В.
137. Аналітичний матеріал «Огляд ринку сірки: обсяги виробництва та ціни у різних країнах світу». Вих. 135-13/618 від 02.11.2020 р. – Перш. віце-президенту Торговопромислової палати України М.І.Непрану. Виконавці – Дейнеко Л.В., Кушніренко
О.М., Гахович Н.Г., Ципліцька О.О., Зарудна О.С.
138. Аналітична записка «Щодо необхідності фокусування дослідницьких інфраструктур в
Україні на технологічні інновації для модернізації української промисловості та економіки в цілому, а також на створення передумов для інноваційного підприємництва».
Вих. 135-13/619 від 02.11.2020 р. – Прем’єр-міністру України Д.О.Шмигалю. Виконавці – Саліхова О.Б., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Гончаренко Д.О.,
Курченко О.О., Радзівілл В.Ю., Проніна М.П.
139. Науково-аналітична записка «Створення і розвиток механізму аналізу регуляторного
впливу: зарубіжний досвід і вітчизняна практика». Вих. 135-13/629 від 04.11.2020 р. –
Т.в.о.голови Державної регуляторної служби України О.М.Мірошніченку. Виконавці –
Ляшенко О.Ф., Никифорук О.І., Чукаєва І.К., Плюта І.Ю.
140. Пропозиції до проєкту Стратегії продовольчої безпеки на період до 20430 року. Вих.
135-13/631 від 05.11.2020 р. – Заст. Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Т.М.Висоцькому. Виконавці – Шубравська О.В., Молдаван
Л.В., Дідковська Л.І., Прокопенко К.О., Удова Л.О., Грецька Н.А.
141. Аналітична доповідна записка «Вплив процесів цифровізації на соціальний розвиток:
державне регулювання у світі та Україні». Вих. 135-13/632 від 05.11.2020 р. – Президенту Спілки економістів України В.В.Оскольському. Виконавці – чл.-кор. НАН України Гриценко А.А., акад. НАН України Геєць В.М., Яременко О.Л., Артьомова Т.І.,
Бандура О.В., Яненкова І.Г., Князєв С.І., Бурлай Т.В., Липов В.В.
142. Науково-аналітична доповідь «Комплекс рекомендацій розробникам модульних навчальних програм на компетентнісній основі». Вих. 135-13/634-1 від 09.11.2020 р. –
Т.в.о.директора Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА В.М.Захарчуку; Генеральному директору Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки Украї-
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ни І.В.Шумік. Виконавці – Близнюк В.В., Гук Л.П., Лавриненко Л.М., Перегудова
Т.В., Юрик Я.І.
143. Зауваження та пропозиції до проєкту Стратегії економічної безпеки України. Вих. 13513/635 від 10.11.2020 р. – Академіку-секретарю ВЕ НАН України акад. НАН України
Лібановій Е.М.; Вих. 135-13/638 від 12.11.2020 р. – Перш. заст. Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ю.А.Свириденко; Директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Н.І.Горшковій.
Виконавці – акад. НАН України Геєць В.М., чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., чл.кор. НАН України Скрипниченко М.І., Крючкова І.В., Саліхова О.Б., Кузнєцова Л.І.,
Швець С.М., Твердохлібова Д.В., Білоцерківець О.Г.. Проніна М.П., Шелудько Н.М.,
Брус С.І., Бублик Є.О, Шаповал Ю.І., Разінькова А.І., Луніна І.О., Білоусова О.С., Бондарук Т.Г., Кваша Т.К., Бойченко А.В.,, Зимовець В.В., Єршова Г.В., Гаркавенко В.І.,
Пахомова Н.Ф., Бобух І.М, Кіндзерський Ю.В., Снігова О.Ю., Фащевська О.М., чл.кор. НАН України Єгоров І.Ю., Шовкун І.А., Осташко Т.О., Пустовойт О.В., Лір В.Е.,
Олефір В.К., Подолець Р.З., Дячук О.А., Письменна У.Є., Трипольська Г.С., Юхимець
Р.С., Шубравська О.В.. Молдаван Л.В.
144. Науково-аналітична записка «Оцінка податкових реформ та їх вплив на формування
бюджетних надходжень». Вих. 135-13/637 від 12.11.2020 р. – Міністру фінансів України С.М.Марченку. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С., Назукова Н.М., Фролова
Н.Б., Навроцька О.В., Бойченко А.В.
145. Науково-аналітична записка «Вдосконалення антикризового регулювання економіки
України». Вих. 135-13/640 від 13.11.2020 р. – Сумське регіональне відділення Асоціації міст України. Виконавці – чл.-кор. НАН України Гриценко А.А., Яременко О.Л.,
акад. НАН України Білорус О.Г., Артьомова Т.І., Тімченко О.М., Липов В.В., Яненкова І.Г., Кричевська Т.О., Бандура О.В., Бурлай Т.В., Корнівська В.О., Прозоров Ю.В.,
Чернишенко О.В., Самосват В.О.
146. Зауваження та пропозиції щодо положень Звіту щодо інвестиційного клімату в Україні
«The Evaluation Report of Ukraine’s Investment Climate 2020». Вих. 135-13/668 від
16.11.2020 р. – Надзвичайному і Повноважному послу України в КНР С.О.Камишеву.
Виконавці – чл.-кор. НАН України Кораблін С.О., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Подолець Р.З., Никифорук О.М.
147. Експертний висновок проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо активізації діяльності наукових парків. Вих. 135-13/670 від 16.11.2020 р. – Голові
Комітету ВР України з питань освіти, науки та інновацій С.В.Бабаку. Виконавці –
Єгоров І.Ю., Бойко О.М.
148. Проєкт Методичних рекомендацій до розрахунку вартості професійної підготовки
кваліфікованих робітників. Вих. 135-13/673 від 17.11.2020 р. – Міністру фінансів
України С.М.Марченку; ТВО директора Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА
В.М.Захарчуку. Виконавці – Близнюк В.В., Гук Л.П., Лавриненко Л.М., Перегудова
Т.В., Юрик Я.І.
149. Науково-аналітична доповідна записка «Удосконалення інструментарію сприяння зайнятості серед осіб з інвалідністю». Вих. 135-13/674 від 17.11.2020 р. – Комітет ВР
України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Виконавці – Близнюк
В.В., Гук Л.П., Лавриненко Л.М., Монастирська Г.В., Перегудова Т.В., Юрик Я.І., Чернецька Л.М.
150. Науково-аналітична доповідна доповідь «Посилення взаємодії між ключовими акторами регіональному ринку праці для підвищення якості професійної підготовки». Вих.
135-13/675 від 17.11.2020 р. – ТВО директора Департаменту освіти і науки Запорізької
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ОДА В.М.Захарчуку; Генеральному директору Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України І.В.Шумік. Виконавці – Близнюк В.В., Гук Л.П., Лавриненко Л.М., Перегудова Т.В., Юрик Я.І.
151. Науково-аналітичні матеріали «Досвід функціонування кластерних утворень в країнах
ЄС та в Україні». Вих. 135-13/680 від 23.11.2020 р. – Директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) В.П.Попович. Виконавці – Борзенко О.О.,
Бойко О.М., Панфілова Т.О., Єрмолаєва І.В.
152. Науково-аналітична доповідна записка «Державна підтримка сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів: досвід країн ЄС та його адаптація до умов України».
Вих. 135-13/685 від 25.11.2020 р. – Заст. Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Т.М.Висоцькому. Виконавці – Молдаван Л.В., Шубравська О.В., Дідковська Л.І., Прокопенко К.О., Удова Л.О., Грецька Н.А.
153. Проєкт Методичних положень щодо складання допоміжного (сателітного) екологічного рахунку «Матеріальні потоки». Вих. 135-13/686 від 25.11.2020 р. – Голові Державної служби статистики України І.Є.Вернеру. Виконавці – Молдаван Л.В., Шубравська
О.В., Дідковська Л.І., Прокопенко К.О., Удова Л.О.
154. Науково-аналітична записка «Пропозиції до проекту Стратегії продовольчої безпеки
на період до 2030 р.». Вих. № 135-13/689 від 26.11.2020 р. – Голові Державної служби
статистики України І.Є.Вернеру. 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., Лук’яненко М.М., Фраєр О.В., Федорова К.О., Маліченко О.І., Шубравська О.В.,
Молдаван Л.В., Пркопенко К.О., Удова Л.О., Дідковська Л.І., Грецька Н.А.
155. Пропозиції до проекту Закону Укораїни про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Вих. № 135-13/692 від 27.11.2020 р. – Голові Комітету ВР України з питань
освіти, науки та інновацій С.В.Бабаку. Виконавці – Луніна І.О., Білоусова О.С., Бойченко А.В.
156. Науково-аналітична записка «Гендерні особливості професійної мобільності українського ринку праці». Вих. № 135-13/703 від 02.12.2020 р. – Урядовій уповноваженій з
питань гендерної політики К.Б.Левченко. Виконавці – Близнюк В.В., Біліченко С.П.,
Гук Л.П., Жовнір С.М., Лавриненко Л.М., Монастирська Г.В., Перегудова Т.В., Юрик
Я.І.
157. Аналітичний матеріал «Академічна мобільність як чинник інтеграції України у глобальний науково-освітній простір». Вих. № 135-13/709 від 07.12.2020 р. – Генеральному директору Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України Р.Р. Ель Джувейді Абулсан. Виконавці – Небрат В.В.,
Курбет О.П., Горін Н.О., Кудласевич О.М., Супрун Н.А., Гордіца К.А., Дідківська
Л.В., Сливка Т.О.
158. Матеріали до питання «Про стан і перспективи формування нормативно-правової бази
у сфері забезпечення інноваційного розвитку економіки України». Вих. № 135-13/711
від 08.12.2020 р. – Голові Комітету ВР України з питань освіти, науки та інновацій
С.В.Бабаку. Виконавці – Єгоров І.Ю., Бойко О.М., Грига В.Ю., Рижкова Ю.О., Черненко С.М., Шовкун І.А.
159. Доповідна записка «Обгрунтування запровадженя у практику державного стратегічного планування проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050»». Вих.
135-13/724 від 10.12.2020 р. – Директору Департаменту стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Н.І.Горшковій. Виконавці – чл.-кор. НАН України
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Скрипниченко М.І., Лебеда Т.Б., Радзівілл В.Ю., Малашенко Т.О., Білоцерківець О.Г.,
Проніна М.П.
160. Доповідна записка «Нормативно-організаційні засади проведення форсайтдослідження в Україні». Вих. 135-13/725 від 10.12.2020 р. – Директору Департаменту
стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України Н.І.Горшковій. Виконавець –
Шумська С.С.
161. Доповідна записка «Інституційно-організаційні основи проведення Форсайтдослідження «Економіка України – 2050»: можливості застосування світового та європейського досвіду з реалізації форсайту з урахуванням української специфіки». Вих.
135-13/726 від 10.12.2020 р. – Директору Департаменту стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Н.І.Горшковій. Виконавці – Крючкова І.В., Кузнєцова
Л.І., чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І., Кошманова Н.В., Проніна М.П.
162. Доповідна записка «Питання вдосконалення законодавства у сфері публічних закупівель в Україні». Вих. 135-13/730 від 10.12.2020 р. – Голові Комітету ВР України з питань економічного розвитку Д.А.Наталусі. Виконавці – Осташко Т.О., Венгер В.В., Лір
В.Е., Пустовойт О.В., Гуменюк В.В., Олефір В.К., Биконя О.С., Білик Л.І., Ханіньова
Т.І.
163. Науково-аналітична записка «Енергетичні кооперативи як організаційно-економічна
форма поєднання традиційних та відновлюваних джерел енергії в системах енергозабезпечення у секторі житлово-комунального господарства». Вих. 135-13/731 від
10.12.2020 р. – 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.
164. Науково-аналітична записка «Короткострокова заборгованість підприємств: ризики і
загроза для стабільності фінансової системи України». Вих. 135-13/757 від 23.12.2020
р. – Міністру Кабінету Міністрів України О.М.Немчінову; Голові Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Д.О.Гетманцеву. Виконавці – чл.кор. НАН України Кораблін С.О., чл.-кор. НАН України Даниленко А.І., Зимовець
В.В., Єршова Г.В., Гаркавенко В.І., Керімов Д.О., Михайленко О.М., Пахомова Н.Ф.
165. Науково-аналітична доповідна записка «COVID-19: вплив карантинних заходів на діяльність мікро-, малих та середніх підприємств та ринок праці». Вих. 135-13/768 від
28.12.2020 р. – Керівнику Офісу Президента України А.Б.Єрмаку; Міністру розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України І.Р.Петрашку; Міністру соціальної політики України М.В.Лазебній, Голові Комітету ВР України з питань економічного розвитку Д.А.Наталусі; 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.В., Яценко Г.Ю., Комісаренко А.В., Романовська Л.С., Ромащенко О.В.
Найбільш важливими є:
За кодом 6541030
- науково-аналітична доповідна записка «Організаційно-правові та економічні засади
розвитку ощадливо-сівозмінного землеробства в практиці країн ЄС: уроки для України», яка
подана Народному депутату України Івченку В.Є. (№ 135-13/478-1 від 11.09.2020), в якій ро-
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зкрито організаційно-правові та економічні засади розвитку ощадливо-сівозмінного землеробства в практиці країн ЄС та наведено пропозиції для України. У листі Народного депутата
України Івченка В.Є. зазначено, що результати дослідження і пропозиції будуть взяті до відома та використані у законотворчій роботі.
- пропозиції до проекту Стратегії продовольчої безпеки на період до 2030 року, які
направлені у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Заступнику Міністра Висоцькому Т.М. (№135-13/631 від 05.11.20). У листі керівника експертної групи з питань продовольчої безпеки директорату агропромислового розвитку
О.Заворотько зазначено, що на засіданні 09.11.2020 р. міжвідомчої робочої групи обговорювався оновлений після першого засідання проект Стратегії, в якому врахована, у тому числі, і
запропонована інститутом позиція по окремим питанням. Зокрема, обговорювались доповнення та уточнення цілей, завдань та основних напрямів реалізації Стратегії, тощо.
- проект «Методичних положень щодо складання допоміжного (сателітного) екологічного рахунку «Матеріальні потоки», який направлено Голові Державної служби статистики
України Вернеру І.Є. (№ 135-13/686 від 25.11.2020) в якому зазначено, що Проект Методичних положень розроблений з метою створення методологічних основ для впровадження у національну статистичну практику складання екологічного рахунку «Матеріальні потоки» як
інструменту для відстеження руху матеріальних потоків, здійснення розрахунку щодо їх розподілу за видами економічної діяльності та проведення моніторингу й оцінки стану і змін запасів активів навколишнього середовища. У листі Голови Державної служби статистики
України Вернери І.Є. констатовано, що наданий проект Методичних положень буде використано Держстатом при підготовці до майбутнього впровадження у вітчизняну статистичну
практику рахунку матеріальних потоків як одного із функціональних рахунків Центральної
основи Системи еколого-економічного обліку.
- науково-аналітична записка «До питання оподаткування доходів фізичних осіб від
операцій з ОВДП» (№135-13/280 від 14.04.2020 на адресу Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Ю.Б. Буци) мість обґрунтування необхідності скасувати
податкову пільгу для фізичних осіб (п. 165.1.52 Податкового кодексу України) або ж скорочення її (наприклад, до половинного розміру базової ставки податку, за аналогією з доходами, нарахованими ІСІ, згідно п. 167.5.4 ПКУ), адже наразі ця пільга не носить стимулюючого
характеру, створює надмірні конкурентні переваги для ОВДП порівняно з альтернативними
напрямами вкладень населення, призводить до спотворення ціноутворення інструментів державного боргу та спричиняє значні втрати для бюджету. Практична реалізація зазначеної ро-
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зробки дозволить усунути викривлення в ціноутворенні інструментів державного боргу та
збільшити податкові надходження до бюджету.
- науково-аналітичні матеріали «Щодо окремих аспектів валютної лібералізації в
Україні» (№ 135-13/598 від 26.10.2020 на адресу Голови Комітету Верховної Ради України з
питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Д.О., Голови Ради Національного
банку України Данилишина Б. М., Голови Національного банку України Шевченка К.Є.) містить оцінку реального рівня фінансової відкритості України, її зв’язку з політикою валютної
лібералізації. Визначено можливі ризики та перспективи поглиблення політики валютної лібералізації. Надано рекомендації щодо заходів убезпечення від вагомих ризиків неконтрольованого припливу або втечі капіталу. Практична реалізація зазначеної розробки дозволить запровадити заходи по убезпеченню від ризиків неконтрольованого припливу або втечі капіталу.
- пропозиції до законодавчого врегулювання та стимулювання розвитку сфери сільської гостинності в Україні у викладі «Проекту Закону України «Про стимулювання розвитку
сільської гостинності в Україні» (№ 135-13/313 від 14.05.2020), направлені Президенту України, в якому обґрунтовано основні засади законодавчого стимулювання розвитку надання послуг сільської гостинності в умовах відновлення економіки України після пандемії; визначена
цільова орієнтація такого стимулювання та окреслено мультиплікативний ефект законодавчого унормування взаємодії у сфері послуг сільської гостинності, що полягає у розширенні
сфери зайнятості на селі, диверсифікації доходів сільських домогосподарств та їх залучення
до процесів оздоровлення містян після вимушеної самоізоляції у період карантину. У листі за
підписом Заступника Керівника Офісу Президента України Ю.Ковалів (від 12.06.2020 р №
№44-01/2393), зазначено, що після розгляду матеріал передано згідно компетенції до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. У листі за підписом
Заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Висоцького
Т.М. (від 02.07.2020 р. № 2902-06/41068-03) зазначено, що положення запропонованого проекту Закону України «Про стимулювання розвитку сільської гостинності в Україні» будуть
включені до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо
стимулювання діяльності фермерських господарств)» та у матеріали навчального проекту
«Створення мережевого бізнес-інкубатора для диверсифікації с/г виробництва і розвитку кооперації в сільській місцевості».
- науково-аналітична записка «Убезпечення сільських громад за сучасного реформування місцевого самоврядування» (№ 135-13/483 від 16.09.2020), направлена Міністру розви-
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тку громад та територій України О.М.Чернишову, в якій розкрито вразливі позиції сільських
громад при реформуванні місцевого самоврядування, окреслено виклики для їх розвитку і
пропозиції, які доцільно було б урахувати при завершенні реформи і у постреформаційний
період розвитку сільських громад. У листі Міністерства розвитку громад та територій України (від 25.09.2020 р. 7/13.4/16040-20) зазначено, що матеріали будуть використані в практичній роботі Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Мінрегіону при розробленні відповідних законодавчих актів.
- науково-аналітична записка «Пропозиції до проекту Стратегії продовольчої безпеки
на період до 2030 р. (№ 135-13/689 від 26.11.2020), в якій обґрунтовано необхідність врахування новітніх глобальних трендів, ризиків та загроз продовольчій безпеці, окреслених Комітетом з глобальної продовольчої безпеки ООН. У цьому контексті запропоновано доповнення
розробленого проекту щодо формулювання термінів, визначень та понять, а також щодо посилення ролі національних виробників, у тому числі малих, у формуванні локальних продовольчих систем і контролю ними основних ресурсів (земельних, водних тощо), задіяних у виробництві продовольства. У листі за підписом Генерального директора директорату агропромислового розвитку М. Мороза (від 09.12.2020 №3101-06/73120-07) зазначено, що запропоновані Інститутом пропозиції будуть систематизовані при підготовці оновленого проекту
Стратегії продовольчої безпеки на період до 2030 року.
- інформаційно-аналітичний матеріал «Вплив карантину на розвиток авіакосмічної
сфери». Направлений до департаменту взаємодії з експортерами та просування експорту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (№135-13/344 від
11.06.2020). Актуальність матеріалу полягає у обґрунтуванні заходів промислової та торговельної політики для зростання конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості авіакосмічної сфери. В ньому розкриті наслідки впливу карантину на розвиток даної сфери та обґрунтовані основні елементи державної політики, спрямованої на відновлення економічного
росту. Основні наукові результати аналітичного матеріалу були використані при розробці
«Стратегії розвитку експорту послуг з технічного обслуговування повітряних суден в Україні
на період до 2030 року», що підтверджено позитивним відгуком від та Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України (лист 4604-04/42057-07 від
07.07.2020).
- аналітичний матеріал «Соціальне підприємництво як інституційний механізм компенсації «провалів» державної соціальної політики» (№ 135-13/243 від 17.03.2020; Міністерс-
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тво розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) – визначено фундаментальні принципи успішної діяльності та фактори розвитку соціального підприємництва як інноваційно-організаційної форми господарювання; соціальне підприємництво розглядається
як інституційний механізм вирішення соціально-економічних проблем суспільства і компенсації «провалів» державної соціальної політики; показані соціально важливі для суспільства
наслідки діяльності соціального підприємництва, що актуалізують потребу розроблення державної політики щодо стимулювання розвитку соціального підприємництва в Україні;
- аналітичний матеріал «Результати аграрних реформ: вітчизняний досвід» (№ 13513/376 від 30.06.2020; Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України; Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики; Асоціація
фермерів та приватних землевласників України; Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу») – узагальнено результати ринкових перетворень в аграрній сфері, зокрема вплив капіталізації землі як основного ресурсу та умови сільськогосподарського виробництва на зміни
земельної власності та відносин землекористування, продуктивність сільськогосподарського
виробництва та його структуру, експортно-імпортні показники вітчизняного аграрного виробництва, фінансові результати відкриття ринку землі на основі історико-економічного аналізу
та теоретичного узагальнення наслідків селянської реформи 1861 р.;
- «Історичні детермінанти та закономірності розвитку зовнішньоекономічних зв’язків
України» (№ 135-13/493 від 22.09.2020; до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; лист-відповідь № 4332-05/61742-03 від 12.10.2020 р.) – виявлено історичні детермінанти та національні особливості включення України в систему міжнародних економічних відносин; здійснено узагальнення попередньої траєкторії визначення місця національного господарства в міжнародних ланцюгах доданої вартості; обґрунтовані рекомендації щодо напрямів вдосконалення державної регуляторної політики у сфері зовнішньоекономічних відносин та міжнародної економічної інтеграції;
- «Академічна мобільність як чинник інтеграції України у глобальний науковоосвітній простір» (№ 135-13/709 від 7.12.2020; до Міністерства освіти і науки України) – на
основі узагальнення історичних форм і сучасних тенденцій розвитку міжнародного співробітництва в галузі науки та освіти розглянуто можливості та загрози, обумовлені зростанням
академічної мобільності; запропоновано напрями посилення регуляторних важелів державної
політики, спрямованої на поглиблення міжнародної науково-освітньої інтеграції з метою зміцнення конкурентних позицій національної економіки та створення умов для реалізації її
людського потенціалу.
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- науково-аналітична записка «Вдосконалення інституційного середовища для забезпечення цифрового розвитку в Україні»

Направлено до Міністерства цифрової трансфор-

мації (№ 135-13/357 від 18.06.2020). Розкриває існуючі проблеми у затвердженні та виконанні
розроблених концепцій, стратегій та програм розвитку у сфері інформаційно-цифрової економіки. Уряд, при розробці і схваленні такого роду концепцій та стратегій розвитку окремих
галузей економіки або певних більш узагальнених напрямів підвищення їх ефективності, не
спирається на законодавчі та нормативні документи, що регламентують проведення відповідної роботи, через їх відсутність. Показано напрями вирішення означених проблем через обґрунтування концептуального підходу щодо підвищення ефективності державного регулювання цифрових трансформацій в економіці країни. Головним у цій сфері визначено завдання
розробки, затвердження, пріоритетного фінансування державою та виконання Державної цільової програми розвитку сектору інформаційно-комунікаційних технологій в Україні до
2025 року, відсутність якої вже сьогодні гальмує цифрові трансформації в сфері економіки.
Використання наданих в записці рекомендацій в роботі структурних підрозділів Міністерства
цифрової трансформації України сприятиме створенню в Україні потужного виробничого потенціалу цифрової індустрії та прискоренню побудови національної цифрової інфраструктури.
- науково-аналітична записка «Локальні наслідки глобалізації монетарної політики»
Направлено до Ради Національного банку України (№ 135-13/491 від 18.09.2020). Показано,
що монетарна політика «кількісного пом’якшення» (QE) наразі стає безальтернативною для
переважної більшості розвинутих економік світу, що дозволяє говорити про глобалізацію монетарної політики та її наслідків для різних країн. Визначено позитивні та негативні наслідки
від глобалізації монетарної політики QE як для країн, що її запроваджують, так і для країн,
що вимушено приймають ці наслідки, зокрема, для України. Аналітичні матеріали допомагають зробити більш передбачуваними причинно-наслідкові взаємозв’язки між наслідками монетарної політики, яку проводять центробанки розвинутих країн світу та країн, що розвиваються. Обґрунтовано ступінь можливого впливу цих наслідків на макроекономічні показники
національної економіки, що можна враховувати при розробці монетарної політики. Запропоновано шляхи для використання деяких наслідків глобалізації монетарної політики для отримання додаткових конкурентних переваг та вигоди при здійснення монетарної політики НБУ.
- науково-аналітична записка «Залежність української промисловості від імпорту та
передумови формування ефективної виробничої спеціалізації» (№ 135-13/321 від 14.05.2020).
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В листі Директорату промислової політики та стимулювання розвитку регіонів Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України зазначено, що матеріали науково-аналітичної записки використано в роботі департаменту, зокрема, при розробленні
Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2030 р.
- науково-аналітична записка «Особливості функціонування спеціальних економічних зон, кластерів, індустріальних парків, наукових парків, технопарків в аспекті розвитку
інноваційної політики держави в КНР та Україні» (№ 135-13/461 від 31.08.2020). В листі Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України зазначено, що надана інформація буде використана в подальшій законотворчій роботі.
- аналітичний матеріал «Прогнозні оцінки розвитку макроекономічної ситуації в
Україні у 2020–2021 рр.» (№ 135-13/263 від 02.04.2020). Секретарю Ради національної безпеки і оборони України Данілову О.М. На основі припущення прогнозу стосовно розвитку макроекономічної ситуації в Україні у 2020–2021 роках надано пропозиції щодо пом’якшення
негативних наслідків розгортання пандемії COVID–19 в Україні.
- науково-аналітична записка «Система індикаторів для моніторингу макроекономічних дисбалансів в Україні» (№ 135-13/328 від 29.05.2020, Голові Ради Національного банку
України, академіку НАН України Данилишину Б.М.). Розроблено систему індикаторів і "Табло індикаторів" моніторингу макроекономічних дисбалансів, яка використовується для своєчасного виявлення загрозливих тенденцій і попередження фінансово-економічних криз та
оцінки потенційних можливостей економічного зростання в Україні.
- аналітична записка «Інтегральні композитні індикатори розвитку економіки України у короткостроковому періоді (вересень 2020 р.)» (№135-13/523 від 29.09.2020, Директору
Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Горшковій Н.І., лист про
впровадження №3031-06/61182-07 від 08.10.2020). Актуалізовано базу розрахунку інтегральних композитних індикаторів розвитку економіки України у короткостроковому періоді станом на вересень 2020 р. Проведено комплексний аналіз динаміки складових індикаторів у місячному розрізі, зокрема, для співпадаючого індексу за базовими видами економічної діяльності (промисловістю, с/г, будівництвом і торгівлею) та для випереджувального індексу за
світовими цінами на сировину і чинниками формування сукупного попиту. Розроблено прогноз ВВП на 2020 р. у квартальному розрізі та запропоновано управлінські заходи для прискорення відновлення економіки України після кризи.
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- аналітичний матеріал «Структурні детермінанти норми валового заощадження»
(№135-13/565 від 21.10.2020, Директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Горшковій Н.І., лист про впровадження №3011-06/66009-07 від
03.11.2020). Здійснено моделювання рівня валового заощадження на базі структурних детермінант з боку попиту та пропозиції, в ході якого зясувалося, що на базі статистичного аналізу
норма заощадження відмінна у економіках різних країн і залежить від розподілу доходів міжінституційних секторів економіки та структурних детермінант.
- аналітична записка «Залежність української фармацевтики від імпорту високотехнологічних проміжних товарів: механізм оцінки, шляхи подолання загроз» (№135-13/568 від
21.10.2020, Секретарю Ради національної безпеки і оборони Данилову О.М., лист про впровадження №2958/32-04/2-20 від 19.11.2020). Обґрунтовано, що українська фармацевтика має
слабкі зв’язки із суміжними індустріями, спирається переважно на імпортні активні фармацевтичні інгредієнти, має критичну залежність від цих поставок для безперебійної роботи
(82% у споживанні галузі); подальше нарощування внутрішнього попиту та збільшення імпорту фармацевтичних товарів (як проміжних, так і готових) призведе до погіршення торговельного балансу, посилить загрози девальвації гривни, загрози економіці та національній
безпеці.
- зауваження та пропозиції пропозиції до проекту Стратегії економічної безпеки
України (№ 135-13/638 від 12.11.2020, директору Департаменту стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування Горшковій Н.І., Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: Заступнику Міністра розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України Свириденко Ю.А. та № 135-13/635 від 10.11.2020, Академіку-секретарю Відділення економіки НАН України академіку НАН України Лібановій Е.М.).
Опрацьовано та проаналізовано проект Стратегії економічної безпеки України, в ході якого
підготовлено пропозиції, в яких рекомендується долучити до оновлення Методичних рекомендацій та доробки Проєкту профільні державні установи, включаючи Національний банк
України, Міністерство фінансів України, установи НАН України тощо. Визначити та додати
до Проєкту оцінку загроз та небезпек, які проявилися вже у 2020 році;
- науково-аналітична записка «Соціально-економічні настрої населення України в
контексті карантинних заходів у зв’язку із поширенням пандемії кроновірусу» (№ 135-13/257
від 30.03.2020) направлена до Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України. Матеріал підготовлено на основі даних моніторингових загальнонаціональних опитувань дорослого населення країни. Проведено розгорнутий аналіз основних
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показників індексу споживацьких настроїв населення та суміжних індикаторів, що ілюструють загострення негативних економічних процесів (на рівні широких верств населення країни), які посилились у зв’язку із суворими карантинними заходами;
- науково-аналітична записка «Вплив карантину, який запроваджено з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, на зайнятість та ринок праці» (№ 13513/372 від 26.06.2020), направлена до Офісу Президента України, Міністерства соціальної
політики України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України, Комітетів ВР України з питань економічного розвитку, та з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Презентовано результати експрес-оцінки (на основі соціологічного опитування дорослого населення) впливу карантину на зайнятість населення та ринок
праці в Україні, проведеного в травні 2020 р. Центром «Соціальний моніторинг» та Громадською організацією «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременко» спільно з ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Розглянуто вплив
карантину на зайнятість економічно-активного населення, карантинні зміни в розподілі життєвого часу, очікування населення щодо зайнятості на ринку праці після остаточного закінчення карантину; вплив карантинних заходів на нестійку національну економіку, які значно
загострили виклики соціально-економічній стабільності держави. Органам держаної влади
надані рекомендації щодо розробки стратегії (напрями заходів) з мінімізації можливих посткарантинних проблем;
- науково-аналітична записка «Соціально-економічні настрої населення України: червень 2020 року» (№ 135-13/375 від 30.06.2020) направлена до Офісу Президента України,
Міністерства соціальної політики України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Комітетів ВР України з питань економічного розвитку, та з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Доповідна записка підготовлена на основі
даних моніторингових загальнонаціональних опитувань дорослого населення країни. Представлені результати характеризують оцінку соціально-економічної ситуації та суспільні настрої, доходи населення. Проаналізовано індекси соціально-економічних оцінок і очікувань
для різних соціально-демографічних груп у динаміці, самооцінку матеріального становища,
стратегії економії;
- науково-аналітична записка «Оцінка поширеності та масштабів неофіційних форм
оплати праці» (№ 135-13/527 від 30.09.2020), направлена до Офісу Президента України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства фінансів України, Міністерство культури та інфор-
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маційної політики України, Комітетів ВР України з питань економічного розвитку, з питань
соціальної політики та захисту прав ветеранів. У науково-аналітичній доповідній записці на
основі даних репрезентативного опитування населення України розглянуто наявність та поширеність тіньових доходів населення; здійснено оцінку обсягів тіньових доходів населення;
- науково-аналітична записка «Цінності у сфері праці серед молоді та їх вплив на
економічну поведінку» (№ 135-13/526 від 30.09.2020), направлена до Офісу Президента
України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури та інформаційної
політики України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства освіти та науки
України, Міністерства соціальної політики України, Комітетів ВР України з питань молоді і
спорту, з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. У науково-аналітичній доповідній записці розглянуто економічну поведінку населення і, особливо, молоді як його найбільш активної частини; здійснено аналіз динаміки цінностей (у т.ч. трудових цінностей) у
молодіжному середовищі. Доповідна записка підготовлена на основі даних моніторингових
опитувань населення України різних років;
- пропозиції щодо формування державного та місцевих бюджетів України на особливий період (№ 135-13/597 від 26.10.2020, Президія Національної академії наук України. (Організаційні аспекти вдосконалення процесу формування державного та місцевих бюджетів
України на особливий період. Лист НАНУ Вих. №226/1610-4 від 12.11.2020 р. Першій заступниці
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Ю.А.Свириденко). Пропозиції щодо визначення термінів “особливий період” та мобілізація”;
вибору податкових та боргових інструментів забезпечення додаткових бюджетних потреб,
встановлення обмежень щодо застосування окремих норм Бюджетного та Податкового кодексів на особливий період, запровадження норми щодо цільового фінансування заходів особливого періоду у відповідності до мобілізаційного плану (в умовах мобілізації), плану оборони (в умовах воєнного стану) та плану відновлення (в умовах частково відбудовного періоду
після закінчення воєнних дій);
- науково-аналітична записка «Оцінка податкових реформ та їх вплив на формування
бюджетних надходжень» (№135-13/637 від 12.11.2020, Секретарю Рахункової палати - керівнику апарату Ходаковському В.В.). Дана оцінка результативності податкових реформ у контексті їх впливу на стан державних фінансів та інвестиційні процеси в національній економіці, визначено інституційні фактори, дія яких призводить до виникнення в Україні специфічних податкових ефектів (зменшення податкових надходжень при зниженні ставок податків та
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внесків як у коротко-, так і в довгостроковому періодах, превалювання інвестицій за межі
країни над інвестиціями в Україну);
- висновки та пропозиції до проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень (реєстр. № 4101 від 15.09.2020 р.) та проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 4100 від 15.09.2020 р) ( № 135-13/516 від 28.09.2020,
Комітету ВР України з питань освіти, науки та інновацій). Пропозиції по уточненню положень законопроектів щодо розміру та термінів списання податкових збитків, визначення розмірів бази оподаткування прибутку підприємств; обґрунтованню напрямів розширення фіскального простору України за рахунок розширення можливостей амортизації нематеріальних
активів, що сприятиме інноваційному розвитку вітчизняних підприємств.
- пропозиції до проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, реєстр. №4101-д від 11.11.2020. Лист №135-13/692 від 27.11.2020 р. Верховна Рада
України Комітет з питань освіти, науки та інновацій. Пропозиції щодо підвищення результативності та прозорості інструментів бюджетно-податкової підтримки підприємств, визначення видів витрат, які не повинні зменшувати базу оподаткування з податку на прибуток підприємств (і відповідно суму податку), зокрема, у частині заробітної плати та інших видів виплат керівникам державних та комунальних підприємств, що перевищують певну межу.
- науково-аналітична записка «Заборгованість з виплати заробітної плати: аналіз
проблеми й перспективи її розв’язання» (№ 135-13/196 від 28.02.2020). Використано в роботі
Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ВРУ, для підготовки рекомендацій слухань Комітету на тему «Стан погашення заборгованості з виплати заробітної
плати» (лист про впровадження № 04-30/15-2020-12313 (38766) від 19.03.2020) — на основі
глибинного аналізу причин та наслідків поширення заборгованості із виплати заробітної плати, визначено інструментарій мінімізації негативних соціально-економічних наслідків;
- в Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних
послуг підготовлено аналітичну оцінку та пропозиції і рекомендації щодо реформування вітчизняної вугільної галузі з урахуванням світового досвіду (№ 135-13/240 від 16.03.2020), в
якій проведено порівняльний аналіз балансових запасів, обсягів видобутку і споживання вугілля в Україні та світі, визначено світові тенденції та екологічні обмеження для видобутку і
споживання вугілля, узагальнено світовий досвід реформування вугільної галузі. Проаналізовано поточний стан і проблеми вугільної галузі України, запропоновано підходи до визна-
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чення напрямів її реформування і перспектив розвитку, розроблено конкретні пропозиції і
рекомендації щодо реформування вітчизняної вугільної галузі;
- для Міністерства інфраструктури України проаналізовано сучасний стан вітчизняного ринку вантажних залізничних перевезень. (№135-13/378 від 30.06.2020), де визначено
особливості та тенденції розвитку ринку вантажних перевезень в Україні. Проведено структурування ринку за видами перевезень та здійснено аналіз вантажних перевезень за основними видами вантажів у внутрішніх, транзитних та експортно-імпортних перевезеннях. Окреслено основні проблеми, з якими українські залізниці зіштовхнулися наразі на ринку вантажних перевезень№
- до Міністерства інфраструктури України надіслано науково-аналітичну записку
«Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року: підсумки та перспективи виконання» (№ 135-13/475 від 09.09.2020), в якій проаналізовано стратегічний документ
«Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року», та надано ряд стратегічних та методичних рекомендацій стосовно структури та змістовного наповнення зазначеної Стратегія МПУ 2038.

За кодом КПКВК 6541230
- науково-аналітична записка «Суспільна функція земельної власності та соціальна
справедливість

у землекористуванні та просторовому розвитку» (№135-13/296 від

28.04.2020), в якій проаналізовано законодавче поле для запровадження ринкового обігу земель, визначені ключові проблеми у сфері управління земельними ресурсами, обґрунтовані
загрози концентрації с/г земель з врахуванням досвіду ЄС. Обґрунтовано необхідність реалізації суспільної функції земельної власності для забезпечення просторової і соціальної справедливості та сталого розвитку сільських територій в процесі запровадження ринку земель
сільськогосподарського призначення в Україні. У листі за підписом члена Конституційного
суду України Саса С.В. (від 05.06.2020 р. №3) зазначено, що результати дослідження, були
використані в процесі підготовки проєкту рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої
статті 14 Конституції України у частині реалізації суспільної функції земельної власності для
досягнення просторової справедливості у землекористуванні та гарантуванні продовольчого
суверенітету країни;
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- науково-аналітична записка «Відновлення просторової та соціальної справедливості
при формуванні Фонду розвитку сільських територій» (№ 135-13/352 від 17.06.2020), в матеріалах якої викладені пропозиції для відновлення соціальної та просторової справедливості у
розвитку сільських територій в умовах відкриття ринку купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. Зокрема визначені особливості створення та діяльності Фонду розвитку сільських територій, як інституції, що сприяє розробці та реалізації економічних, соціальних та інфраструктурних заходів для поліпшення якості життя на сільських територіях в
умовах вільного ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, запропоновано
механізми удосконалення формування Фонду та джерел його наповнення. У листі за підписом Заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Висоцького
Т.М. (від 13.07.2020 р. №2850-06/43336-07) зазначено, що пропозиції викладені у взято до
уваги. З метою консолідації спільних зусиль для сталого розвитку сільських територій запропоновано представникам Інституту долучитися до робочої групи Мінекономіки «Сільський
розвиток»;
- науково-аналітична записка «Макроекономічна збалансованість (система індикаторів для моніторингу макроекономічних дисбалансів) для забезпечення стійкості державних
фінансів та економічного зростання в Україні» (№135-13/149 від 17.02.2020 Директору департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Горшковій Н.І.). Визначено
ризики фіскальної стійкості в умовах нестабільності соціально-економічних умов, подано
пропозиції щодо шляхів подолання загроз стійкості державних фінансів України, викликаних
старінням населення;
- доповідна

записка

«Нормативно-організаційні

засади

проведення

форсайт-

дослідження в Україні» (№ 135-13/725 від 10.12.2020 р. Директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Горшковій Н.І.). В умовах зростаючої
невизначеності та глобальних змін економічного, соціального, екологічного середовища форсайт як системний процес, що представляє собою оцінку та обговорення вибору можливих
шляхів розвитку і формування на їх основі довгострокових пріоритетів у різних галузях та
сферах, у тому числі й економіці, став сьогодні, як свідчить світова практика, основою для
прийняття рішень в середньо-, довго- та далекостроковій перспективі із врахуванням різних
можливих сценаріїв, що дає можливість ефективної реалізації національної політики довгострокового розвитку. Для забезпечення успішної реалізації форсайт-дослідження «Економіка
України – 2050» його розробка має включати комплекс заходів, що стануть каталізатором
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змін не тільки в поведінці акторів з широкого кола держава-бізнес-наука-громадськість, але й
глибоких перетворень в економічній, політичній, інноваційній, інформаційній системах для
зміцнення єдності їх складових, підвищення здатності реагувати як на очікувані так і на непередбачувані обставини;
- доповідна записка «Інституційно-організаційні основи проведення Форсайтдослідження "Економіка України – 2050": можливості застосування світового та європейського досвіду з реалізації форсайту з урахуванням української специфіки» (№ 135-13/726 від
10.12.2020 Директору Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Горшковій Н.І.). Показано, що організація української форсайт платформи (УФП)
може стати цінним інститутом, що сприятиме прийняттю рішень на різних рівнях. При цьому
для практиків та вчених дані моніторингу представляють цінне джерело інформації, що дозволяє отримати систематизовані знання про раніше виконані дослідження майбутнього розвитку, які вони зможуть використовувати у своїй роботі – в цілях вдосконалення політичного
та наукового інструментарію;
- для Державної регуляторної служби України надано оцінку впливу регуляторних
актів на економіку та інтереси суспільства: необхідність впровадження та аналітичні інструменти для її виконання (№ 135- 13/382 від 30.06.2020), які будуть використані при проведенні
консультацій з розробниками проектів регуляторних актів, представниками інститутів громадянського суспільства, суб’єктами господарювання в частині методичного забезпечення оцінки можливих наслідків впровадження.
Код бюджетної програми 654 1051

- науково-аналітична

записка

«Енергетичні

кооперативи

як

організаційно-

економічна форма поєднання традиційних та відновлюваних джерел енергії в системах енергозабезпечення у секторі житлово-комунального господарства» (№135-13/ 731 від 10.12.2020
Комітету ВР України з питань з питань енергетики та житлово-комунальних послуг). Досліджено перспективи розвитку та функціонування енергетичних кооперативів в контексті поєднання традиційних та віднолюваних джерел енергії в системах енергозабезпечення.
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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 вченої
раду Д 26.239.01 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, а також член
спеціалізованої вченої ради Д 26.239.02 (за спец. 08.00.11 – математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці). Чл.-кор. НАН України Кораблін С.О. очолює спеціалізовану вчену раду Д 26.239.01 (за спец. 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної
думки) та є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.239.02 (за спец. 08.00.11 – математичні
методи, моделі та інформаційні технології в економіці). Старший науковий співробітник Левчук Н.І. – вчений секретар спеціалізованих вчених рад Інституту (Д 26.239.01, Д 26.239.02).
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 Д 26.239.01 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Чл.-кор.
НАН України Гриценко А.А. та пров. наук. співр. Яремеко О.Л. є членами спеціалізованої
вченої ради Д 64.051.05 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Гол.
наук. співр. Артьомова Т.І. є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем економічної теорії та історії економічних вчень.
Гол. наук. співробітник чл.-кор. НАН України 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 підприємств. 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, а також головою Державної екзаме-
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наційної 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
«Норвезько-українське 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 26.239.01 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» та член
спеціалізованої вченої ради Д 79.051.04 Чернігівського національного технологічного університету. Пров. наук. спів. Білоусова О.С. – членом Спеціалізованої вченої ради Д 26.239.02 в
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Ст. наук. спів. Степанова О.В. –
голова

Державної

екзаменаційної

комісії

Київського

національного

торговельно-

економічного університету.
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 професором кафедри теорії та практики міжнародного туризму Київського університету туризму, економіки та права.
Зав. відділом Шелудько Н.М., входить до складу експертної ради МОН України з
питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку (економічні науки).
Зав. відділом 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.
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Зав. відділом 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. Бажал Ю.М. – членом спеціалізованої вченої ради Д
26.239.01 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (спеціальність 08.00.03);
гол. наук. співр. Сіденко С.В. – членом спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН Українизі
(спеціальність 08.00.02 - «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»); головою ДЕК на кафедрі світового господарства і МЕВ в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та на кафедрі міжнародного менеджменту у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
а також членом журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«міжнародні економічні відносини» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, голова апеляційної комісії.
Зав. відділом 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).
Гол. наук. співр. 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», а також 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.
Гол. наук. співр. 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
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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. відділом 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». А також
зав. відділом Небрат В. В. працює на посаді професора кафедри економічної теорії в Національному університеті „Києво-Могилянська Академія” (впровадження результатів досліджень у авторському курсі «Історія економічної думки України»), а гол. наук. співр. Супрун Н. А. працює на посаді професора кафедри економічної теорії в Національному університеті „Києво-Могилянська Академія” (підготовка та проведення лекцій з курсів «Історія економічних учень» та «Соціальна відповідальність»). Ст. наук. співр. Єлісєєва Л. В. працює на
посаді доцента кафедри аналітичної економіки та природокористування Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки та є членом спеціалізованої вченої ради К
32.051.06. Наук. співр. Боднарчук Т. Л. працює у Кам'янець-Подільському національному
університеті імені Івана Огієнка на посаді старшого викладача кафедри економіки підприємства. Наук. співр. Курбет О. П. працює на посаді старшого викладача кафедри економічної теорії в Національному університеті „Києво-Могилянська Академія” (підготовка та проведення
семінарів з курсу «Історія економічних учень»). Ст. наук. співр. Кудласевич О. М. – член
спеціалізованої вченої ради К 26.055.05 Київського національного торговельно-економічного
університету. Наук. співр. Яценко Г.Ю. – старший викладач факультету економічних наук
Національного університету «Києво-Могилянська академія», 3 курс «Макро- та мікроекономічне моделювання 2».
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».
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 ін-
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ститутом 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 ДУ «Інституту економіки та прогнозування НАНУ» входить до переліку провідних установ для експертизи дисертацій.
Участь у складі робочих груп, комісій, редакцій та інших організацій:
 акад. НАН України Геєць В.М.:
- представник України в міжнародному проекті ЛІНК (ООН США) (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 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.);
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- член Ради з питань економічного розвитку України при Кабінеті Міністрів України
(з 2020 р.);
- член робочої група Кабінету міністрів України з формування стратегії розвитку
України –2030 (з 2020 р.);
- член економічної ради реформ Кабінету Міністрів України (очолює прем'єр-міністр
України Шмигаль Д.А.) (з 2020 р.);
- член науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України (з 2020
р.),
- головний редактор журналів «Економіка і прогнозування, «Економіка України»;
- член наукових, редакційних рад і колегій Міжнародних наукових журналів «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 редакційної колегії наукового журналу «Економічна теорія»;


зав. відділом чл.-кор. НАН України Єгоров І.Ю.:

- член Робочої групи МОН України з проведення оцінки діяльності наукових організацій;
- член двох експертних груп, створених за рішенням Національної ради з питань
науки та інновацій (Наукової політики та пріоритетів та Оцінки діяльності наукових установ);
- член Робочої групи з розробки методичного забезпечення впровадження концепції
«розумної спеціалізації» в Україні при Офісі реформ КМ України;
- член групи експертів Економічної Комісії ООН для Європи з проблем інноваційного розвитку та державно-приватного партнерства;
- член Національної наукової ради України;
- член Робочої групи з проведення оцінки діяльності наукових установ НАНУ;
- керівник Офісу оцінювання наукових установ НАНУ (при Президії НАНУ);
- член експертної групи комітету ВР з науки, освіти та інновацій;
- член Національного комітету України з системного аналізу (з 2020 р.)
- член Комісії НАНУ з з міжнародної діяльності та участі у Програмі «Горизонт2020» та Комісії НАНУ з морських досліджень;


чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І.:

- представник України в міжнародному проекті ЛІНК (ООН США) (з 1992 р.);
- член бюро секції, яка розглядає роботи молодих вчених Комітету з Державних
премій України в галузі науки і техніки;
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- 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 наукового фахового журналу "Економіка і прогнозування».
- член редколегії міжнародного наукового журналу «Математичне моделювання в
економіці»
- член редколегії наукового фахового журналу "Економіка України".


чл.-кор. НАН України Кораблін С.О.

- член редколегії наукового фахового журналу "Економіка і прогнозування".
- член редколегії наукового фахового журналу "Економіка України".
 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.:
- голова експертної групи (ЕГ-2) (наказ МОН України від 19.04.2019 р. №524 «Про
експертні групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ»);
- член

українсько-в'єтнамської

Міжурядової

комісії

з

питань

торговельно-

економічного та науково-технічного співробітництва,
- член редколегії журналів «Фінанси України» та «Економіка та прогнозування»;
- член Ради Фонду фундаментальних досліджень України;
- заступник академіка-секретаря відділення економіки НАН України, з жовтня 2020
р. - член бюро Відділення економіки 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».
 пров. наук. співр. Терещенко О.О.:
- член редколегії журналів «Фінанси України», «Фінанси, облік і аудит».
 гол. наук. співр. Іванов Ю.Б.:
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- член Президії Україно-Американської асоціації викладачів вищих навчальних закладів (з 2016 р.);
- член науково-консультативної Ради ДФС України в Харківській області (з 2017 р.).
- член редколегії наукового журналу «Бізнес Інформ», «Фінанси України» та іноземного журналу «Journal of Tax Reforms».
 зав. відділу Луніна І.О., пров. наук. співр. Бондарук Т.Г.:
- члени робочої групи з проведення огляду витрат державного бюджету у сфері наукової і науково-технічної діяльності наукових установ Національної академії наук України.
(Розпорядження НАНУ №231 від 13.05.2020 р.)
 зав. відділу Луніна І.О.:
- член Науково-консультативної ради Державної податкової служби України 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;
- член робочої групи з підготовки проєкту Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки Міністерства розвитку
громад та територій України;
- національний експерт наукової ради Міністерства освіти і науки України. Секція 17.
Економіка;
- експерт Національного фонду досліджень України по проєктах з виконання наукових досліджень і розробок за конкурсом 2020.02 «Підтримка досліджень провідних та молодих учених».
 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.
- участь у роботі Робочої групи з відбору проєктів розвитку для формування проєкту
Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
(Експертна група V "Соціальна підтримка та допомога. Охорона здоров'я та здоровий спосіб
життя. Освіта")
 пров. наук. співр. Бондарук Т.Г.:
- член редакційної колегії наукового видання «Вісник НАСОА» та заступник головного редактора наукового видання (категорія Б) «Економічні горизонти»;
 зав. відділом Борзенко О.О.
- експерт секції «Економіка» за фаховими напрямами наукової ради МОН України;
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- член редакційної колегії наукового журналу «Економіка України»;
- член редакційної колегії наукового журналу «Економічний Вісник Житомирського
Університету» (секція «Економіка»);
- член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Вестник Карагандинского Університету» (секція «Економіка», журнал входить у індекс WoS);
 зав. відділом Н.М. Шелудько:
- член редакційної колегії журналів «Український соціум», «Економіка та прогнозування»;
 зав. відділом Бобух І.М.:
- член Робочої групи з розробки проекту Закону України «Про засади державної
політики сталого розвитку 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. Бойко О.М.:
- 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».
 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»;
- член Експертної групи VII «Iнформацiйно-комунiкацiйнi технології» робочої групи
з вiдбору проектiв розвитку для формування проекту Плану заходiв на 2021-202З роки з реалiзації Стратегii розвитку м. Києва до 2025 року (розпорядження виконавчого органу
Киiвської міcькoї ради (Київської міcькoї державної адмiнiстрацiї) від 2З .12.2019 N2233;
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- член Експертної групи VII «Iнформацiйно-комунiкацiйнi технології» робочої групи
з з розробки проекту Стратегii розвитку м. Києва до 2035 року (розпорядження виконавчого
органу Киiвської міcькoї ради (Київської міcькoї державної адмiнiстрацiї) від 16.01.2020
№43;
 ст. наук. співр. Рижкова Ю.:
- 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;
 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.:
- експерт проектів Національного фонду досліджень України
- член Всеукраїнської мережи фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку «REGIONET»;
- член редакційної колегії наукового журналу MIND JOURNAL (Польща, м. Бєльсько-Бяла);
- член редакційної колегії наукового журналу «Environmental Economics» (м. Суми);
- член редакційної колегії наукового журналу «Економіка харчової промисловості»
(м. Одеса);
 зав. відділом Дейнеко Л.В., ст. наук. співр. Кушніренко О.М.:
- члени Комітету по державно-приватному партнерству при Торгово-промисловій
палаті України.
 ст. наук. співр. Кушніренко О.М. наук. співр. Ципліцька О.О.:
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- участь в робочій групі з розробки Національної програми кластерного розвитку
України 2027.
 зав. відділом Осташко Т.О. :
- експерт з питань сільськогосподарської торгівлі в Європі і Центральній Азії, Продовольча і Сільськогосподарська Організація Об’єднаних Націй (ФAO);
- 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).
 зав. сектором Подолець Р.З., ст. наук. співр. Дячук О.А..
- члени технічної робочої групи з питань енергетики та клімату при Секретаріаті
Енергетичного співтовариства (м. Відень, Австрія);
- члени Експертної ради Міністерства енергетики та захисту довкілля України;
- члени Тимчасової робочої групи з розроблення механізму впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалюваних установок;
- члени робочої групи з питань підготовки дорожньої карти, необхідної для складання загальнодержавного прогнозного балансу попиту та пропозиції паливно-енергетичних ресурсів.
 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 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., ст. наук. співр. Серебренніков Б.С., мол. наук. співр. Саприкіна Т.А.
- члени робочої групи з розробки 2-го Національно-визначеного внеску України до
Паризької угоди.
 ст. наук. співр. Дячук О.А., ст. наук. співр. Серебренніков Б.С.
- члени Секретаріату Робочої групи з розробки Інтегрованого плану з боротьби зі
зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року.
 зав. відділом Шубравська О.В.:
- член Міжвідомчої експертної групи з питань державного регулювання аграрного
ринку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
- член міжвідомчої робочої групи з підготовки Стратегії продовольчої безпеки
України при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
(https://me.gov.ua/Ascod/List?fCtx=inAll);
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- член редколегії наукового фахового видання «Економіка та управління АПК»;
- член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.
 гол. наук. співр. Молдаван Л.В.:
- член робочої групи Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності сільськогосподарських
кооперативів;
- член редколегії наукового фахового видання «Економіка України»;
- член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.
 зав. відділом чл.-кор. НАН України Бородіна О.М. :
- член наукової ради Національного фонду досліджень України (з 2018 р.).
- член експертної групи КМДА «Розвиток міста та земельні відносини» (з 2019 р.).
- член Робочої групи з питань сільського розвитку при Міністерстві економіки,
торгівлі та сільського господарства України (з 2020 р.).
- член правління Всеукраїнської ГО «Спілка сільського зеленого туризму».
- голова Координаційної Ради Української мережі сільського розвитку;
- член Координаційної ради Механізму громадянського суспільства Комітету глобальної продовольчої безпеки ООН. Координатор регіону Східної Європи.
 зав. відділом Балакірєва О.М.:
- член Світової асоціації зі СНІДу;
- національний експерт ЮНІСЕФ,
- національний директор міжнародного дослідницького проекту «European Values
Study» та «World Values Study» в Україні.
- керівник проекту в Україні, член Асамблеї міжнародного проекту HBSC («Health
behaviour school-aged children» – «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді»);
- керівник проекту в Україні міжнародного дослідницького проекту ESPAD (The
European School Survey Project on Alcohol and other Drugs - «Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин»);
- член секції соціально-економічних наук Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки,
- член правління Соціологічної асоціації України,
- голова Комісії з професійної етики соціолога Соціологічної асоціації України,
- член Робочої групи з питань проведення інтегрованих біоповедінкових досліджень
при Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,
- член Комітету з регіональної політики Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД,
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- член Наглядової ради проекту Ю-репорт при Мiнiстерстві молоді та спорту України,
- член Міжвідомчої робочої групи щодо розвитку організаційної культури, етичних
принципів та дотримання гендерної рівності на державній службі при Національному агентстві України з питань державної служби,
- головний редактор наукових журналів «Український соціум» та «Український соціологічний журнал», член редколегії наукового журналу «Економіка України»;
- член робочої групи Behavioral Science Track for the 21st IUSTI World Congress по підготовці 21st IUSTI-AP Branch Joint Conference.
 ст. наук. співр. Дмитрук Д.А.:
- член редколегії наукового журналу «Український соціум»,
- член - радник експертної групи Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).
 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. :
- голова державної екзаменаційної комісії магістерської освітньої програми «Економіка та право» (кафедра економічної теорії, макро- та мікроекономіки, КНУ ім.Т.Шевченка,
18.05, 25.05.2020);
- член редколегій журналу «Український соціум»
 наук. співр. Курбет О.П. :
- член Європейського товариства історії економічної думки (European Society for the
History of Economic Thought).
 наук. співр. Боднарчук Т. Л. :
- член редакційної колегії збірника наукових праць молодих вчених Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка; збірника матеріалів за результатами VIIІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сталий розвиток
України: проблеми і перспективи» (відповідальний редактор); вісника Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки (відповідальний редактор).
 зав. відділу Близнюк В.В.:
- член редакційних колегій зарубіжних журналів «Hyperion economic journal» (Bucharest, Romania), «Economics, Law and Policy» (NY, USA), «Economy and sociology» (Moldova)
 гол. наук. співр. Петрова І.Л.:
-

член редакційних колегій журналів «Демографія і соціальна економіка», «Ринок
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праці та зайнятість населення», «Соціально-трудові відносини: теорія та практика», «Україна:
аспекти праці».
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VI. КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, З’ЇЗДИ ТОЩО
Співробітники Інституту в 2020 році прийняли участь в організації та проведенні 27 наукових заходів за кодами бюджетних програм 6541030, 6541230 та виступили учасниками близько 700 наукових заходів (науково-практичних конференцій,
круглих столів, семінарів, форумів), в т.ч. більше 180 закордонних.
№
п/п

Назва

Співорганізатори

Дата проведення

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

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

Обговорювались сучасні виклики
для діяльності НБУ та дискутувались оцінки та очікування експертів
щодо законодавчих ініціатив з питань проведення грошово-кредитної
політики.
Архетипіка основи інституціональної трансформації вітчизняної економіки; традиція як фактор суспільної інтеграції і консолідації в
умовах постмодерна; архетипні засади масової політичної свідомості
та досліджень складова в електоральному циклі України у 2019
році; медійні аспекти; переосмислення теорії архетипу у світлі
міжнародних економічних відносин; архетипи принципів соціальної
справедливості: на прикладі удосконалення адресності соціальних
виплат; конфлікт традиційності та
інноваційності в державотворенні.
Обговорено питання ефективності,

1.

Круглий стіл «Грошовокредитна політика 2020: поточна ситуація і стратегічні виклики»

Національний інститут
стратегічних досліджень,
Громадська організація
«Клуб банкірів»

17.01.2020

40

2.

ХІ Міжнародний теоретикометодологічний семінар і VІІІ
Міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і
публічне управління: традиція,
її суб’єкти та джерела у постмодерному суспільстві» (щорічний захід Української школи
Архетипики)
(https://usarch.org/events/#/)

Національна академія державного управління при
Президентові України Всеукраїнська асамблея докторів наук державного
управління
Інститут соціальної та політичної психології НАПН
України Українська технологічна академія Українське товариство сприяння соціальним інноваціям
Центр дослідження сучасності та повсякден-ності
(Париж, Франція)

2431.01.2020
м. Алексан-дрія
(Арабська
Республіка
Єгипет)

26 (5)

3.

Презентація наукового видання

–

04.03.2020

20 (1)

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
№
п/п

Назва

Співорганізатори

Дата проведення

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

«Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого. У 2 т.: Т.1. Теорія
розвитку економічних систем;
Т.2. Вибрані праці»

4.

Майстер-клас із підготовки
презентацій інноваційних проектів для вчених фізиків, хіміків та біологів Національної
академії наук України

5.

Міжнародна наукова конференція
«Проблеми та перспективи забезпечення cтійкості фінансової системи України: зовнішні
та внутрішні аспекти»

Київський академічний університет
Інститут фізіології ім. Богомольця НАНУ
Інститут металофізики ім.
Г.В.
Курдюмова
НАН
України
Інститут математики НАН
України
Національний
інститут
стратегічних досліджень
ДННУ «Академія фінансового управління»
онлайн

06.03.2020

30

12.05.2020

53 (3)

126
Загальна проблематика; найбільш вагомі
результати заходу (рішення, рекомендації,
зміст резолюції)

інституційно-компаративного аналізу та прогнозування розвитку
економічних систем, важливості
вивчення економічної історії та історії економічних вчень України, а
також дослідження та популяризації наукових здобутків вчених української діаспори.
Прес-реліз на офіційному сайті ДУ
«Інститут економіки та прогнозування НАНУ»
http://ief.org.ua/?p=8542
Тренінг для учених Національної
академії наук України із підготовки
презентацій їх розробок у біотехнологічній та інших високотехнологічних галузях науки для подальшої
комерціалізації.

Проаналізовано глобальний аспект
забезпечення стійкості фінансових
систем, зокрема: концептуальні засади стабільності грошової одиниці
і стійкості фінансової системи; проблеми фінансового управління в
контексті зростання стійкості національної економіки; оцінювання

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
№
п/п

6.

7.

Назва

Міжнародний науковопрактичний круглий стіл «Трансформаційний потенціал банківського сектора в умовах діджиталізації національної економіки»

Співорганізатори

Університет ДФС України,
ДННУ «Академія фінансового управління»,
Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі,
Вища соціально-економічна
школа в Пшеворську
(Польша)
Вебінар «Міжнародна співпра- Industry Ukraine UNIDO,
ця та інтеграція в глобальні ла- Директорат
промислової
нцюги доданої вартості»
політики та стимулювання
розвитку регіонів Міністер-

Дата проведення

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

20.05.2020

24 (1)

01.06.2020

99
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результати заходу (рішення, рекомендації,
зміст резолюції)

впливу геоекономічних імперативів
на функціонування фінансових ринків сучасності; проблеми та перспективи зміцнення стійкості фінансової системи України; забезпечення фінансової стабільності в умовах
кризи; мінімізації впливів зовнішніх чинників на стійкість фінансової системи України; фінансові аспекти розвитку економіки Казахстану; фактори і критерії ефективного державного регулювання банківської системи Китаю; впливу розвитку інструментів фондового ринку на управління державним боргом тощо.
Актуальні питання, пов’язані з
cучасними цифровими технологіями в банківському бізнесі.

Напрацювання спільного бачення
підприємців, місцевої та центральної влади, науки та громадськості у
просуванні інтересів національної

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
№
п/п

Назва

Співорганізатори

ства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України,
АППАУ
онлайн Zoom
Department for International
Financial Research
LANZHOU UNIVERSITY
(CHINA) School of Politics
and International Relations

8.

Міжнародний семінар International interdepartmental workshop «International economical
and political relationships under
COVID19: experience of China
and Ukraine»

9.

Семінар з підвищення кваліфікації державних службовців на
тему: «Промислове співробітництво в рамках діалогу
«Україна-Європейський
Союз».

10.

Стратегічна сесія платформи АППАУ
#Industry Ukraine спільно з

Департамент промисловості
та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації

Дата проведення

Кількість
учасників (в
т.ч. з країн
далекого зарубіжжя, з
країн СНД)
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результати заходу (рішення, рекомендації,
зміст резолюції)

промисловості при інтеграції на
верхні ланки ланцюгів доданої вартості

22.07.2020

24 (4)

27.08.2020

25

03.09.2020

20

Представлені наукові підходи до
вирішення актуальних проблем соціально-економічного розвитку та
міжнародного
співробітництва,
спричинені
впливом
пандемії
COVID-19 на макроекономічні та
політичні умови в різних країнах.
Надані обґрунтовані оцінки впливу
пандемії коронавірусу на динаміку
та стан економічної, фінансової,
соціальної, освітньої, охоронної та
інших сфер суспільного розвитку
України та Китаю; висвітлено перспективи міжнародної співпраці та
розвитку світової економіки.
Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і
організацій щодо промислового
співробітництва в рамках діалогу
«Україна-Європейський Союз»
Систематизація та вироблення єдиних позицій платформи Industry

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
№
п/п

Назва

Співорганізатори

Дата проведення

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

Платформа Industry Ukraine

11.

Онлайн круглий стіл
"Incentivising Investment in
Climate Change Adaptation &
Resilience in Ukraine: Legal &
Institutional Contributions to
Implementing the Paris
Agreement".

Centre for international sustainable development law;
EBRD; University of
Cambridge; Факультет правничих наук Національного
університету «КиєвоМогилянська академія»
Асоціація правників України

24.09.2020

17 (2)

8-9.10.2020

135

Онлайн Zoom
12.

ІV
Міжнародна
науковопрактична конференція «Економічні перспективи підприємництва»

Міністерство освіти і науки
України
Міністерство фінансів
України
Університет державної фіскальної служби України
Спілка підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України
Хмельницький національний університет
Сумський національний аг-

129
Загальна проблематика; найбільш вагомі
результати заходу (рішення, рекомендації,
зміст резолюції)

Ukraine як спільної платформи
промислових асоціацій, кластерів,
наукових установ та інших стейкхолдерів, що відображає стратегічне бачення промислового розвитку
Обговорена проблематика стимулювання інвестицій в заходи, що
спрямовані на виконання Паризької
угоди. Було розглянуто найважливіші виклики та можливості покращення адаптації та стійкості України до кліматичних змін, а також
проблематику можливостей досягнення НВВ України. Також експерти активно обговорювали питання
фінансування заходів з адаптації в
Україні.
Розглянуті економічні проблеми та
перспективи розвитку підприємництва. Основними напрямами роботи
були: теорія підприємництва та вектори її еволюції в умовах сучасних
викликів; цілі, моделі, засоби взаємодії держави і бізнесу; цифровізація і кіберзахист підприємницького
простору; правове регулювання підприємництва; нові загрози для
економічної безпеки підприємницької діяльності; інституційні особли-

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
№
п/п

13.

Назва

Круглий стіл «Забезпечення
комплементарності цифрових
та соціально-економічних перетворень»

Співорганізатори

Дата проведення

рарний університет
Академія управління при
президентові Республіки
Білорусь
Молдавський державний
університет
Akademii Pomorskiej w
Słupsku (POLSKA)
Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи
Кафедра господарського
права та процесу
Кафедра економіки підприємства
Виконавці наукового прое- 12.10.2020
кту цільової комплексної
програми наукових досліджень НАН України «Забезпечення комплементарності цифрових та соціально-економічних
перетворень»

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

вості становлення та розбудови малого, середнього і великого бізнесу;
маркетинг і логістика ефективного
бізнесу; фінанси підприємництва та
виклики його фінансовізації.

12

Інституційні форми розв’язання суперечностей та забезпечення взаємопогодженості технологічних та
соціально-економічних змін, формування механізмів державного регулювання впливу цифровізації на
соціально-економічний розвиток з
метою напрацювання нових підходів до вирішення актуальних проблем забезпечення стабільності розвитку.
Підготовлено резолюцію з рекомендаціями державним органам виконавчої влади щодо забезпечення

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
№
п/п

Назва

Співорганізатори

Дата проведення

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

14.

Фахова дискусія «Економічні
свободи для зміцнення соціально-економічного розвитку
України в умовах глобальних
трансформацій»

Представництво “Фонду
Фрідріха Неймана за свободу” в Україні, Центр Разумкова

27.10.2020

15

15.

Вебінар «Інноваційний розвиток Харківського регіону та
розумна спеціалізація: стан та
проблеми

Харківська обласна державна адміністрація;
ННІ «Каразінська школа
бізнесу»
онлайн Zoom

28.10.2020

15 (1)
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комплементарності основних складових макроекономічної динаміки з
використанням потенціалу цифрових технологій.
Питання формування суспільнополітичних і соціальноекономічних засад нової економічної політики в умовах загострення
глобальної конкурентності, соціально-економічних і суспільнополітичних потреб України у розбудові конкурентоспроможної держави і міцного людського капіталу.
 Розрізненість та відокремленість
політики інноваційного розвитку
та стратегій смартспеціалізації, як
наслідок, необхідність гармонізації
політики економічного та інноваційного розвитку з розвитком
смарт-спеціалізації.
 Необхідність сприяння руху та
продукуванню інновацій та необхідності зменшення розриву між
ключовими стейкхолдерами.
Розробка методології щодо визначення навичок, потрібних для секторів смарт-спеціалізації та розробки рекомендацій для системи професійно-технічної освіти щодо за-

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
№
п/п

Назва

Співорганізатори

Дата проведення

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

16.

Вебінар «Ефективне управлін- Асоціація
підприємств 09.11.2020
ня інноваціями в промисловос- промислової автоматизації
ті на регіональному рівні».
України (АППАУ);
Microsoft Teams

57

17.

Круглий стіл "Інноваційний
розвиток Вінницького регіону
та смарт-спеціалізація: стан та
проблеми»"

Вінницька обласна держав- 17.11.2020
на адміністрація;
Агенція регіонального розвитку
Вінницької
області;
ZOOM

20

18.

Круглий стіл з нагоди 170річчя від дня народження Сергія Подолинського, 100-річчя
від дня народження Миколи
Руденка та 85-річчя від дня

ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима
Гетьмана», кафедра економічної теорії; Наукова бібліотека ім.М.В. ДовнарЗапольського ДВНЗ

18.11.2020

21
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безпечення потреб у навичках для
домену «Виробництво з високою
доданою вартістю» Харківського
регіону.
Питання щодо комплементарності
підходів смарт спеціалізації та кластерного розвитку .
Новий рольовий розподіл між учасниками інноваційних екосистем та
ролі кластерівяк каталізаторів та
фасилітаторів зближення та покращення діалогу учасників інноваційної екосистеми.
Стан інноваційного потенціалу
Вінницької області та можливості
розвитку визначених напрямів для
смарт спеціалізації й пошуку нових.
Акцентовано увагу на налагодженні регулярного діалогу між
суб’єктами інноваційної діяльності,
органами регіональної влади та
суб’єктами інноваційної інфраструктури, а також неурядовими організаціями
Розглядалися фундаментальні природничі підвалини економічних
ідей С. Подолинського,
В. Вернадсь-кого і М. Руденка такі
як економічна спадщина

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
№
п/п

Назва

Співорганізатори

смерті Володимира Вернадського «С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад
економічного мислення і господарювання»

«КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»; Наукове товариство
імені Сергія Подолинського
(zoom-meeting)

19.

Онлайн круглий стіл «Інноваційний розвиток регіону та
смарт-спеціалізація Київської
області: стан та перспективи
розвитку

Департамент економіки та
цифровізації Київської облдержадміністрації
онлайн Zoom

20.

Вебінар щодо створення плат- Industry

Ukraine

UNIDO,

Дата проведення

Кількість
учасників (в
т.ч. з країн
далекого зарубіжжя, з
країн СНД)
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С. Подолинського і практика сучасного господарювання; внесок академіка В. Вернадського у розвиток
української наукової школи фізичної економії; прогностичні ідеї
української школи фізичної економії: фізико-економічна теорія сталого розвитку, ноосфери, органічного землеробства тощо; інтелектуальна спадщина української наукової школи фізичної економії – основа новітніх глобальних ініціатив
України.

24.11.2020

62

26.11.2020

20

Прес-реліз на офіційному сайті
ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
https://kneu.edu.ua/ua/news_lib/krugli
y_stil_18_11_2020/
Сучасний стан інноваційного розвитку та
процесу розроблення
смарт спеціалізації в Київській області Акцентування уваги на практичних аспектах створення інноваційних кластерів. Розглянуто перспективні напрями розвитку Київщини й визначено передумови
створення інноваційного медичного
кластеру в Бучанській міській ОТГ.
Концепція створення Платформи

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
№
п/п

Назва

форми
«CIRCULAR4INDUTRY»

Співорганізатори

Дата проведення

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
Центр ресурсоефективного
та чистого виробництва
онлайн Zoom
Інститут державного
27.11.2020
управління ЧНУ ім. Петра
Могили
онлайн Zoom

21.

Круглий стіл «Стратегія соціально-економічного
розвитку
Миколаївської області з урахуванням
концепцій
smartспеціалізації»

22.

Круглий
стіл
"Смарт- Відділ стратегічного плану- 02.12.2020
спеціалізація в Києві та Київвання Київської обласної
ській області: харчова, фарма
державної адміністрації
та біо-фарма
онлайн Zoom

Кількість
учасників (в
т.ч. з країн
далекого зарубіжжя, з
країн СНД)
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Industry Circular для поширення
принципів циркулярної економіки у
промисловості

18

45

Проблеми соціально-економічного
розвитку Миколаївської області,
особливості формування нових
стратегій соціально-економічного
розвитку у регіоні, основні проблеми при формуванні компоненти
стратегій соціально-економічного
розвитку: smart-спеціалізації
Питання розвитку інноваційної екосистеми м. Києва та Київської області в галузях харчової промисловості, фармацевтичної галузі та біофармацевтичної – галузі визначені
одними з ключових секторів в цих
регіонах.
Головні питання дискусії:
 Спільноти та категорії учасників
інноваційних екосистеми, які вже
залучені до процесу інноваційного
розвитку вказаних галузей: статус,
напрацювання, формати співпраці,
успіхи та проблемні питання
 робочі формати стратегічного
планування та розвитку за вказани-

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
№
п/п

23.

24.

Назва

Круглий стіл «Оподаткування
банківських та небанківських
установ»
Онлайн нетворкінг-сесія 3rd
Innovation Day KAU - «Biotech
meets Business 2020» в рамках
проєкту "NEUROTWIN" (Горизонт 2020)

25.

Спец нарада щодо відносин в
S3 з державними органами
влади

26.

Міжнародна науково-

Співорганізатори

Громадська організація
«Клуб банкірів»

Дата проведення

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

03.12.2020

40

Київський академічний уні- 03.12.2020
верситет
Інститут фізіології ім. Богомольця НАНУ
Інститут металофізики ім.
Г.В.
Курдюмова
НАН
України
Інститут математики НАН
України
онлайн Zoom
АППАУ
08.12.2020
онлайн Zoom

50

Міністерство освіти і науки

17.12.2020

17

40
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ми напрямами,
 роль кластерів в інноваційному
розвитку регіону, їх статус
 Пропозиції конкретних проектів
та програм на 2021.
Обговорено питання оподаткування
банківських та небанківських установ
Розвиток біотех галузі та створення
можливостей для інтеграції інноваційних біотех розробок в успішні
бізнес-проєкти.

Обговорення потенційними стейкхолдерами процесу смарт спеціалізації, ролі в конкретних форматах
співпраці, в спільному прийнятті
стратегічних національних викликів,в плануванні проектів інноваційного та інвестиційного розвитку,
які є найбільш важливими, реальними та затребуваними бізнесом з
огляду на 2021.
Роль освіти та глобальні тенденції

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
№
п/п

27.

Назва

Співорганізатори

практична конференція
«Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці»

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

«Процеси конвергенції
східноєвропейських країн з ЄС
у рамках Східного партнерства»

Дата проведення

Кількість
учасників (в
т.ч. з країн
далекого зарубіжжя, з
країн СНД)
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розвитку ринку праці, загальні
тренди нагромадження людського
капіталу
http://ief.org.ua/?p=8835

21.12.2020

42 (3)

Нові виміри економічних та політичних взаємовідносин України та
країн – членів ЄС;
прогнози розвитку та активізація
джерел зростання економік України
та ЄС;
– трансформація соціальноекономічних моделей під впливом
пандемії коронавірусу, змін клімату
та цифровізації економік.

Інформація про заплановані на 2020 рік заходи, в яких установа є організатором або співорганізатором:
Назва
Дата проМісце проведення
Перелік співорганізаторів
Посилання на веб(Назви заходів навести українсьведення
сайт Інституту або
кою, російською та англійською
конференції
мовами)
Журнал «Європейські
ХІІ Міжнародний теоретико02.04.– 3 травня – Париж,
(https://usarch.org/теор
зошити
уявного»
(Франція),
«Центр
методологічний семінар і ІХ Між- 10.05.2021 Університет Сорбонетико-методологічнідослідження сучасності і повсякден- семінари/хіінародний конкурс молодих наукона; 5 травня –
ності» (Франція), лабораторія
вців «Уявне, архетипи та публічне
Монпельє,
міжнароднийсоціології LERSEM-IRSA EA4584
управління» в межах МіжнародноУніверситет
університету Монпельє-3 імені Поля теоретикого симпозіуму «Уявне і повсякденМонпельє-3 імені По- Валері (Франція); Українська школа методолог/#)

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Назва
(Назви заходів навести українською, російською та англійською
мовами)
не життя:
теоретичні підходи до робіт Жильбера Дюрана» (щорічний захід
Української школи Архетипіки).

Дата проведення

Міжнародна наукова конференція
«Трансформація функцій держави в
умовах глобалізації»
Международная научная конференция «Трансформация функций государства в условиях глобализации»
«International scientific conference
«Transformation of state functions in
the context of globalization
Міжнародна наукова конференція
«Геоекономічні пріоритети України»
Международная научная конференции «Геоэкономические приоритеты Украины»
International scientific conference
«Geoeconomic priorities of Ukraine»

Травень
2021

Місце проведення

Перелік співорганізаторів

137

Посилання на вебсайт Інституту або
конференції

архетипіки Національної академії
державного управління при Президентові України (Україна), Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління (Україна), Інститут економіки і прогнозування
НАН України (Україна), Інститут
соціальної та політичної психології
НАПН (Україна), Українська технологічна академія (Україна), Українське товариство сприяння соціальним інноваціям (Україна).
ДУ «ІЕПр НАН Укра- Вища школа політики і міжнародних www.ief.org.ua
їни»
відносин Ланьчжоуського університету (Китайська Народна Республіка)
ля Валері (Франція)

Жовтень
2021

ДУ «ІЕПр НАН Укра- Вільнюський університет (Литва)
їни»

www.ief.org.ua
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VIII. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Упродовж 2020 р. в Інституті побачили світ (вийшли друком або оприлюднені на інформаційному порталі Інституту) 18 монографій, 1 наукова доповідь та 3 збірника матеріалів
та тез. Випущено чергові номери започаткованих Інститутом періодичних видань.
Співробітники Інституту опублікували 730 друкованих наукових праць, з них 595 –
у вітчизняних виданнях, 135 – у зарубіжних за кодами бюджетних програм 6541030, 6541230.
За бюджетною програмою КПКВК 6541030
Монографії (наукові видання)
1. Економіка. Економічні науки: Кричевська Т. О. Довіра у грошово-кредитній
сфері: логіко-історичне дослідження : монографія / Тетяна Олександрівна Кричевська ;
НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2020. – 504 с. (Ум. друк. арк.
26,0. Обл.-вид. арк. 23,9). Наклад 300 прим. – ISBN 978-966-02-9219-2
У монографії розкрито логіко-історичний процес розвитку інституту довіри у грошово-кредитній сфері. Розглянуто довіру в історичних формах обміну (від синкретичного обміну до грошових систем і систем криптовалют). Показано логічну обумовленість і конкретно-історичні форми інституціоналізації кредитних функцій, фінансування промислового розвитку, національних моделей банківських систем як фінансової основи суспільної інтеграції,
особливості виникнення і розвитку функцій центральних банків, інститутів монетарного
стандарту і монетарного режиму. Державне регулювання у грошово-кредитній сфері оцінено
через його роль у реалізації суспільного договору. Виділено етапи розвитку інституційних
форм забезпечення довіри до грошової одиниці і банківської системи.
З'ясовано, що в умовах глобалізації і фінансової лібералізації інститути грошовокредитної сфери мають тенденцію до універсалізації, що може мати як позитивні, так і негативні наслідки у різних інституційних умовах. Знайти оптимальні рішення можна лише за
цілеспрямованої державної політики, яка спирається на знання логіки та конкретноісторичної специфіки розвитку грошово-кредитної сфери.
2. Економіка. Економічні науки: Бублик Є. О. Фінансова відкритість транзитивних
економік : монографія / Євген Олександрович Бублик ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2020. – 324 с.
(Ум. друк. арк. 20,25. Обл.-вид. арк. 15,7). Наклад 300 прим. – ISBN 978-966-029260-4
У монографії розкрито зміст та шляхи вирішення важливої науково-практичної проблеми інституційного забезпечення формування фінансової відкритості транзитивних економік в інтересах їх стійкого зростання. Визначено та обґрунтовано переваги підходу до формування політики регулювання фінансової відкритості з підпорядкуванням зміни рівня фінансової відкритості поточним процесам макроекономічної динаміки з урахуванням потенційного
впливу потоків капіталу та наявних характеристик інституціонального середовища фінансового сектора.
Для науковців, державних службовців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
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3. Економіка. Економічні науки: Корпоратизація аграрного сектора економіки
України : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук Шубравської О.В. ; НАН України,
ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. ресурс. – К., 2020. – 205 с. – Режим
доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/329.pdf (Ум. друк. арк. 12,9. Обл.-вид. арк. 9,93. Обсяг 1,45
Мб). – ISBN 978-966-02-9379-3 (електронне видання)
Сформовано комплексні науково-теоретичні засади дослідження процесу корпоратизації галузі, здійснено наукові оцінки параметрів і наслідків функціонування сільськогосподарських корпорацій та особливостей їх взаємодії з державою і малим агробізнесом. Проведено системний аналіз законодавчої бази функціонування аграрних корпоративних структур,
виявлено ключові тенденції розвитку інфраструктурних корпорацій у сфері забезпечення агропродовольчого виробництва. Розроблено практичні засади формування інституціонального
середовища для забезпечення сталого землекористування в умовах корпоратизації агарного
сектора.
Для науковців, викладачів і студентів ВНЗ, працівників міністерств і відомств, а також широкого загалу читачів.
4. Економіка. Економічні науки: Розвиток економічних та науково-технічних основ транспорту п′ятого покоління / Геєць В.М., Волошин А.І., Дзензерський В.О., Никифорук О.І. ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України“ ; Інститут геотехнічної
механіки ім. М.С. Полякова НАН України ; Інститут транспортних систем і технологій НАН
України. – Електрон. ресурс. – К., 2020. – 254 с. ; табл., рис. – Режим доступу :
http://ief.org.ua/docs/mg/324.pdf (Ум. друк. арк. 15,9. Обл.-вид. арк. 10,2. Обсяг 5,51 Мб). –
ISBN 978-966-02-9340-3 (електронне видання)
Розвиток економічних та науково-технічних основ транспорту п′ятого покоління / Геєць В.М., Волошин А.І., Дзензерський В.О., Никифорук О.І. ; НАН України, ДУ “Ін-т
екон. та прогнозув. НАН України“ ; Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН
України ; Інститут транспортних систем і технологій НАН України. – К., 2020. – 254 с. ;
табл., рис. (Ум. друк. арк. 15,9. Обл.-вид. арк. 10,2). Наклад 300 прим. – ISBN 978-966-029341-0 (друковане видання)
У монографії узагальнено основні сучасні світові тенденції розвитку транспорту новітнього покоління та запропоновано визначення поняття «транспорт п’ятого покоління», основою якого є забезпечення високих швидкостей, екологічності, енергозбереження або інноваційного підходу до конструювання (прикладом чого слугують, наприклад, високошвидкісні
магістралі (ВШМ), Maglev та Hyperloop, електромобілі та безпілотники); обґрунтовано можливі напрями впровадження в Україні транспорту Hyperloop на основі оцінки світового досвіду фінансування проєктів реалізації транспорту п’ятого покоління.
В науково-технічному плані проаналізовано основні складові тягово-левітаційних
систем і магнітного підвісу для створення вакуумованого високошвидкісного наземного транспорту (ВШНТ) типу Hyperloop. Розглянуто системи забезпечення і контролю герметичності вакуумованого ВШНТ. Проведено оцінку аеродинамічних і теплових навантажень на
корпус вакуумованого ВШНТ. Запропоновано рекомендації для подальших фундаментальних
та прикладних наукових розробок і досліджень, а також для проєктно-конструкторських
робіт зі створення експериментальних конструкцій високошвидкісного наземного транспорту
Hyperloop в Україні.
Для науковців, працівників державних органів управління та зацікавлених практиків.
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5. Економіка. Економічні науки: Інклюзивний сільський розвиток в Україні : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України О.М. Бородіної; НАН України,
ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. ресурс. – К., 2020. – 257 с.; табл.,
рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/330.pdf (Ум. друк. арк. 16,0. Обл.-вид. арк.
12,96. Обсяг 2,89 Мб). – ISBN 978-966-02-9456-1 (електронне видання)
Досліджуються теоретико-методологічні засади інклюзивного розвитку та сутнісні
характеристики інклюзивного сільського розвитку, що ґрунтуються на базовому принципі
інклюзивності «ніхто не має бути залишеним без уваги»; дано визначення інклюзивного
сільського розвитку, результатом якого є подолання економічного, соціального та політичного вилучення селян; з позицій інклюзивності оцінено соціально-економічні аспекти
розвитку сільської економіки, аграрного сектора і сільського соціуму; запропоновано теоретико-методологічні підходи до вимірювання рівня інклюзивності сільського розвитку на основі застосування двовимірної матриці індикаторів, яка включає три секторальні площини (політичну, соціальну й економічну) і три виміри інклюзивності/нерівності (за доступністю, якістю та
розподілом суспільних благ та послуг); визначено субінтегральні та інтегральний індекси інклюзивного сільського розвитку, обґрунтовано напрями підвищення їх рівнів. Визначено
умови переходу до інклюзивного сільського розвитку в Україні, ідентифіковано його рушійні сили; розроблено методичні підходи до підвищення політичної інклюзії селян шляхом посилення їхньої спроможності брати участь у процесах формування і прийняття
рішень на всіх рівнях із використанням потенціалу Декларації ООН (2018 р.) про права
селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості.
Книга розрахована на науковців, фахівців регіонального, аграрного і сільського розвитку, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів,
молодих науковців і студентів ВНЗ гуманітарного профілю.
6. Економіка. Економічні науки: Стійкість державних фінансів України у довгостроковій перспективі : кол. моногр. / Луніна І.О., Білоусова О.С., Твердохлібова Д.В. та ін.
; за ред. д.е.н., І.О.Луніної ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». –
Електрон. дані. – К., 2020. – 364 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/333.pdf (Ум.
друк. арк. 21,0. Обл.-вид. арк. 16,3. Обсяг 4,56 Мб). – ISBN 978-966-02-9454-7 (електронне
видання)
Досліджено теоретико-методологічні засади забезпечення стійкості державних
фінансів України у довгостроковій перспективі. Визначено економічний зміст довгострокової
стійкості державних фінансів; узагальнено чинники стійкості державних фінансів; з’ясовано
тенденції трансформації економічних функцій держави та забезпечення стійкості місцевих
бюджетів у довгостроковій перспективі; визначено ключові напрями удосконалення бюджетно-податкової політики; розглянуто питання фінансування соціальної сфери з урахуванням
викликів для стійкості державних фінансів (на прикладі охорони здоров’я та освіти).
Для спеціалістів з питань бюджетно-податкової політики, науковців, викладачів,
аспірантів і студентів економічних ВНЗ.
7. Економіка. Економічні науки: Структурні зміни як основа інклюзивного розвитку економіки України : монографія / [Бобух І.М., Кіндзерський Ю.В., Фащевська О.М. та
ін.] ; за ред. д.е.н. І.М. Бобух ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». –
Електрон. дані. – К., 2020. – 516 с., табл., рис. – Режим доступу :
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http://ief.org.ua/docs/mg/332.pdf
(Ум. друк. арк. 30,5. Обл.-вид. арк. 25,7. Обсяг 17,6 Мб). –
ISBN 978-966-02-9455-4 (електронне видання)
У монографії узагальнено теоретичні та практичні підходи до розуміння ознак та
форм прояву інклюзивності у функціонуванні економіки на національному та регіональному
рівнях, показано вплив інклюзивності на трансформацію традиційного розуміння економічної
структури і формування новітньої концепції екстрактивної та інклюзивної структури економіки. На основі комплексного аналізу інституційного середовища та статистичних даних
України й інших країн запропоновано шляхи удосконалення державної структурної політики
для досягнення інклюзивного розвитку економіки України як єдиного підґрунтя для забезпечення довгострокового і стійкого зростання економіки, ефективного функціонування держави
і підвищення загального добробуту суспільства.
Розрахована на фахівців у сфері економіки, працівників державних і регіональних
органів управління, науковців, викладачів, студентів.
Монографію підготовлено у рамках НДР «Структурні зміни як основа інклюзивного
розвитку економіки України».
8. Економіка. Економічні науки: Формування «розумної спеціалізації» в економіці
України : колективна монографія / [Єгоров І.Ю., Бажал Ю.М. та ін.]: за ред. чл.-кор. НАНУ
Єгорова І.Ю. ; НАН України; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. –
К., 2020. – 278 с. : табл., рис. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/mg/331.pdf (Ум. друк.
арк. 16,5. Обл.-вид. арк. 14,1. Обсяг 3,19 Мб). – ISBN 978-966-02-9458-5 (електронне видання)
Монографію підготовлено за результатами дослідження за однойменною плановою
науково-дослідною роботою.
У рамках виконання роботи на основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду удосконалено науково-методичні засади формування інноваційної політики та «розумної
спеціалізації» в економіці України в умовах розгортання глобалізаційних процесів. Проаналізовано процеси формування та імплементації РС у розвинених країнах світу, насамперед у
країнах ЄС, зміст та значення основних критеріїв виділення напрямів «розумної спеціалізації», найважливіших показників РС та інноваційної діяльності, їх відповідність міжнародним
стандартам, зокрема стандартам ЄС; запропоновано зміни до існуючої системи статистики
інноваційної діяльності відповідно до оновлених міжнародних стандартів у цій сфері; удосконалено та запроваджено теоретико-методичний інструментарій для оцінки рівня «розумної спеціалізації» у різних секторах економіки України. Проведено поглиблений аналіз стану
справ в економіці України з позицій «розумної спеціалізації» та запропоновано конкретні
підходи до оцінювання та моніторингу РС, включаючи рекомендації щодо застосування тих
чи інших заходів. Спеціальну увагу приділено проблемам гармонізації заходів інноваційної
політики та політики імплементації «розумної спеціалізації».
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
9. Економіка. Економічні науки: Доверие в институциональной архитектонике
экономического пространства-времени : в 2-х т. / НАН Украины, ГУ “Институт экономики
и прогнозирования НАН Украины”. – К., 2020. – Т. 1: Доверие в общественноэкономической системе / [Геец В.М., Гриценко А.А., Чугунов И.Я., Кричевская Т.А. и др.] ;
под ред. чл.-кор. НАН Украины А.А. Гриценко ; НАН Украины, ГУ «Институт экономики и
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прогнозирования НАН Украины». – К., 2020. – 550 с. (Усл.- печ. л. 44,69. Уч.-изд. л. 25,18).
Тираж 100 экз. – ISBN 978-966-316-476-2
Монография является логическим развитием исследований институциональной архитектоники, начатых в книге "Институциональная архитектоника и динамика экономических
преобразований" и продолженных в работе "Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем". На данном этапе исследования выявлен исходный институт,
из которого развивается вся институциональная система и который как элемент входит во все
ее звенья. Показано, что таким исходным институтом является доверие, которое возникает
вместе с человеческой деятельностью, но первоначально существует в латентном и неинституционализированном виде, не имея собственных форм проявления. Последние появляются
тогда, когда реальные отношения и ценности начинают замещаться их представителями. В
этом случае доверие принимает явную форму проблемы соответствия представителя тому,
что он представляет. В первом томе монографии изложены: методологические основания исследования доверия (его внутренняя структура, типология, место в системе категорий экономического пространства-времени); анализ доверия в общественном измерении (в историкоцивилизационном и конкретно-историческом контекстах); исследование доверия в системе
хозяйствования (в механизмах снятия неопределенности, в координатах информационного,
глобализированного пространства, взаимодействия субъектов хозяйствования и государства);
эмпирические оценки доверия с помощью экспериментальных игр и социологических опросов.
10. Економіка. Економічні науки: Доверие в институциональной архитектонике
экономического пространства-времени : в 2-х т. / НАН Украины, ГУ “Институт экономики
и прогнозирования НАН Украины”. – К., 2020. – Т. 2: Доверие в денежно-кредитной и финансовой системе / [Геец В.М., Гриценко А.А., Чугунов И.Я., Кричевская Т.А. и др.] ; под
ред. чл.-кор. НАН Украины А.А. Гриценко ; НАН Украины, ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины». К.: Знання України, 2020. – 935 с. (Усл.- печ. л. 76,05. Уч.-изд.
л. 44,13). Тираж 100 экз. – ISBN 978-966-316-478-6
Монография является логическим развитием исследований институциональной архитектоники, начатых в книге "Институциональная архитектоника и динамика экономических
преобразований" и продолженных в работе "Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем". Нет ни одного общественного института, который бы не содержал в своей структуре отношения доверия, но в денежно-кредитной сфере этот институт
обособляется от других и выступает в своей собственной форме, что и стало предметом анализа во втором томе. В основу исследования положен логико-исторический метод, позволяющий раскрыть сущность доверия в единстве с формами ее проявления и таким образом теоретически воспроизвести предмет в его целостности. Стабильность денежной единицы рассматривается как основание доверия в монетарной сфере, а денежно-кредитная политика
раскрывается как институт обеспечения доверия к денежной единице и финансовобанковской системе.
Во втором томе монографии изложено исследование доверия в логико-исторических
координатах, институциализация доверия в протобанковских учреждениях древних цивилизаций, кредитные институты Средневековья, институт доверия в развитии финансовых отношений, доверие в логике развития форм обмена, анализ института доверия в становлении
центральных банков, актуализация проблемы доверия к денежно-кредитным и финансовым
системам в современных условиях: особенности формирования доверия в денежно-кредитной
сфере, проблемы обеспечения доверия к денежно-кредитной политике, институт доверия как
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основополагающий фактор цикличности в развитии банковских систем, доверие как параметр
современного клиентоориентированного банковского бизнеса, финансовая политика в системе общественного доверия, институт доверия в финансовом обеспечении развития системы
социальной защиты населения.
11. Економіка. Економічні науки: Геєць В.М. Феномен нестабільності – виклик
економічному розвитку : монографія / Валерій Михайлович Геєць ; НАН України. – К. : ВД
"Академперіодика", 2020. – 456 с. (Ум. друк.арк. 37,05. Обл.-вид.арк. 31,86 арк.). Тираж
400. – ISBN 978-966-360-403-9
Монографія є результатом застосування феноменологічного підходу до пошуку відповідей на виклики, породжені глобальною нестабільністю, загостренням суперечностей глобалізації та національного розвитку, політичною та економічною турбулентністю. Розкрито
значення соціалізації як технології зростання соціального капіталу та ендогенізації економічного розвитку для підвищення соціальної якості життєдіяльності суспільства. Показано, що
серцевиною досягнення раціонального взаємозв’язку економічних і політичних трансформацій є перехід від космополітичного універсалізму до еволюційно-інституціонального забезпечення господарського розвитку на основі прагматизму як свідомої економічної, соціальної
та етичної дії.
12. Економіка. Економічні науки: Tsyplitska O. Economic security in the EU:
institutional determinants and impact on Ukraine in Wyzwania bezpieczeństwa w XXI wieku.
– /Politechnika Rzeszowska/. – Rzeszów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2020. –
201 р. (Ум. друк.арк. 12,91). – Тираж 100. – ISBN 978-83-7934-394-2.
Bezpieczeństwo przenika praktycznie każdą sferę ludzkiego życia, funkcjonowania państw
i organizacji międzynarodowych. Jest priorytetową wartością dla państw, systemów społecznych,
grup i jednostek, o którą należy zabiegać w sposób ciągły, kształtując, modyfikując i adaptując
politykę bezpieczeństwa stosownie do zmieniającej się sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Pojmowanie bezpieczeństwa podlega nieustannej ewolucji, nie jest ono już postrzegane wyłącznie
jako zdolność państwa do odparcia ataku zewnętrznego. Należy je ujmować w znacznie szerszym
kontekście ze względu na pojawianie się coraz to nowych poważnych wyzwań i zagrożeń, takich
jak: kryzysy gospodarcze, destabilizacja polityczna, terroryzm, zagrożenia w cyberprzestrzeni,
kryzysy klimatyczne i ekologiczne, zagrożenia epidemiczne i inne. Niniejsza publikacja jest pracą
zbiorową o charakterze monograficznym, której celem jest zdiagnozowanie wyzwań dla
bezpieczeństwa w XXI wieku.
Безпека пронизує фактично усі сфери людського життя, діяльності держав та міжнародних організацій. Це пріоритетна цінність для держав, соціальних систем, груп та індивідуумів, яку постійно треба підтримувати, формуючи, модифікуючи та адаптуючи політику
безпеки у відповідності до змін зовнішніх та внутрішніх умов. Концепція безпеки постійно
розвивається і вже не розглядається винятково як здатність держави відбити зовнішній напад.
Її слід розглядати в набагато більшому контексті у зв’язку із появою нових та більш серйозних викликів і загроз, як економічні кризи, політична нестабільність, тероризм, загрози у кіберпросторі, кліматична та екологічна криза, епідемічні загрози тощо. Ця публікація являє
собою колективну монографічну працю, направлену на діагностику проблем безпеки у ХХІ
столітті.
13. Економіка. Економічні науки: Шаров О.М. Грошова глобалізація. Історіософський трактат з питань геоекономічного поширення грошових відносин : монографія /
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Олександр Миколайович Шаров ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2020. – 688 с. (Ум. друк. арк. 43,0. Обл.-вид. арк. 32,4). Наклад 200
прим. – ISBN 978-966-02-9457-8
У виданні розглядаються питання хриматогенезу – появи та поширення грошей і грошових відносин в геоекономічному просторі: з моменту виникнення грошей і до повної монетизації усієї населеної території планети. Автор висвітлює основні події у розвитку грошових відносин та показує їх вплив на загальні процеси економічної глобалізації, включаючи
встановлення у різних країнах та регіонах світу біметалічної та золотомонетної системи грошового обігу, перехід від золотого стандарту до кредитно-грошових систем, створення Бреттон-Вудської валютної системи, валютних інтеграційних об’єднань тощо.
Наукова робота розрахована на вчених-економістів, спеціалістів з економічної історії
та географії, аспірантів, а також рекомендується для використання студентами економічних
спеціальностей (насамперед при підготовці за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Грошовий обіг та кредит», «Банківська справа» та «Фінанси»).
14. Економіка. Iurii Bazhal. The political economy of innovation development: breaking
the vicious cycle of economic theory (китайською мовою). Tsinghua University Press, 2020. –
136 p. (Ум. друк. арк. 8,0 д.а.). – ISBN 978-7-302-56289-4
У представленій монографії автор вибудовує оригінальну парадигму свого підходу
до питання ефективності економічної політики, в основі якої має лежати імператив необхідності запровадження інноваційної моделі економічного зростання, тому що саме цей
підхід дозоляє характеризувати сучасну економічну політику України як провальну, свідченням чого є одне з останніх місць, яке посідає економіка України в Європі. У роботі показано,
що що істотні структурнотехнологічні зрушення майже ніколи не відбувалися на основі постулатів, які відстоює сучасний неолібералізм, з його апологією принципів економічної рівноваги та ринкового саморегулювання. Адже кардинальні технологічні зміни породжують настільки серйозні структурні трансформації в усіх аспектах соціально-економічної діяльності,
що говорити про сталу рівновагу в системі, яка зазнає фундаментальної структурної перебудови, немає сенсу. Ринкове саморегулювання тут не може спрацьовувати через недостатню
усвідомленість суб'єктами ринкових відносин особливостей інноваційної природи періоду
кардинальної структурної ломки, яка сьогодні відбувається дедалі динамічніше і більш масштабно – як в економіках окремих країн, так і в глобальній системі. Запропонована у книзі методологічна інтерпретація і розвиток категорії "інновації Шумпетера" є надійною основою
для дослідження низки новітніх наукових проблем, свого роду "білих плям" у теорії: природи
сучасних криз (особливо останньої глобальної фінансово-економічної кризи) і розуміння
шляхів та інструментів антикризової політики; економічної природи нової доданої вартості,
яка створюється знаннєвим капіталом; концептуального змісту неінфляційного зростання реальної заробітної плати без підвищення продуктивності існуючих ресурсів капіталу і праці
("парадокс продуктивності"); економічної сутності виробництв з високою доданою вартістю
тощо.
Доповіді
1. Економіка. Економічні науки: Дослідження організаційної культури державної
служби України : аналіт. доп. / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України» ;
Національне агентство України з питань державної служби ; Центр з питань доброчесності в
оборонному секторі. – Електрон. ресурс. – К., 2020. – 65 с. – Режим доступу :
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http://ief.org.ua/docs/sr/305.pdf (Ум. друк. арк. 4,5 Обл.-вид. арк. 3,1. Обсяг 2,75 Мб). – ISBN
978-966-02-9338-0 (електронне видання)
Аналітичну доповідь підготовлено за результатами опитування, що є продовженням
спільного проєкту «Цикл зворотного зв’язку державної служби» Секретаріату Кабінету
Міністрів України, Асоціації українців – випускників провідних університетів світу «Професійний уряд» (PGA), Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського
університету (CDDRL), Київської школи економіки (KSE) та Офісу реформ Кабінету
Міністрів України. Опитування проведено Національним агентством України з питань державної служби за підтримки Центру з питань доброчесності в оборонному секторі (CIDS,
Норвегія).
Збірники матеріалів та тез
1. Економіка. Економічні науки: International economic and political relationships
under COVID-19: experience of China and Ukraine: collection of international scientific works /
National Academy of Sciences of Ukraine, State Institution "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine". – Кyiv, 2020. – 98 p. – Mode of Access :
http://ief.org.ua/docs/scc/16.pdf
(Ум. друк. арк. 6,06. Обл.-вид. арк. 5,3. Обсяг 2,66 Кб). –
ISBN 978-966-02-9380-9 (e-edition)
The collection of international scientific papers summarizes the main results of the scientific discussion held at the intersectoral scientific seminar organized by the Institute for Economics
and Forecasting of the NAS of Ukraine and Lanzhou University (China) in late July 2020.
The reports of Ukrainian and Chinese scientists present scientific approaches to solving
current problems of socio-economic development and international cooperation caused by the impact of the COVID-19 pandemic on macroeconomic and political conditions in different countries.
Researchers provide sound assessments of the impact of the coronavirus pandemic on the dynamics
and state of economic, financial, social, educational, health and other spheres of societal development of Ukraine and China; prospects of international cooperation and development of the global
economy are highlighted.
The collection is of interest to scientists, teachers, students and everyone who is interested
in issues of socio-economic development and international relations.
2. Економіка. Економічні науки: Проблеми та перспективи забезпечення стійкості
фінансової системи України: зовнішні та внутрішні аспекти : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». –
Електрон. дані. – К., 2020. – 221 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/15.pdf (Ум.
друк. арк. 13,9. Обл.-вид. арк. 10,7. Обсяг 3,75 Мб). – ISBN 978-966-02-9339-7 (електронне
видання)
Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячено проблемам та перспективам розвитку фінансової політики України; систематизації умов, факторів та критеріїв
ефективності державного регулювання банківської системи; перезавантаженню банківської
системи України в контексті створення стабілізаційних механізмів.
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За бюджетною програмою КПКВК 6541230
Монографії
1. Економіка. Економічні науки: Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні : кол. моногр. /
за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАН України М.І. Скрипниченко; НАН України, ДУ «Ін-т
екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. ресурс. – К., 2020. – 648 с. : табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/327.pdf (Ум. друк. арк. 40,5. Обл.-вид. арк. 25,5. Обсяг
10,8 Мб). – ISBN 978-966-02-9259-8 (електронне видання)
У колективній монографії представлено результати досліджень щодо: розроблення
системи індикаторів і «Табло індикаторів» для моніторингу макроекономічних дисбалансів в
Україні на основі застосування європейської процедури макроекономічного дисбалансу
(МІР); обґрунтування переліку основних та допоміжних індикаторів макроекономічних дисбалансів з урахуванням як європейського досвіду, так і специфіки української економіки щодо наявних загроз стабільності соціально-економічного розвитку у розрізі: структури інституційних секторів економіки України (за рівнями чистого кредитування/запозичення та валового національного доходу тощо); ринку праці (рівень безробіття, номінальна вартість одиниці робочої сили, рівень зайнятості, рівень економічної активності тощо); інвестиційної
сфери (валове нагромадження основного капіталу, надходження прямих іноземних інвестицій, обсяг житлового будівництва тощо); соціальної сфери (безробіття молоді, рівень бідності
тощо); фінансової сфери (чиста інвестиційна позиція, кредити приватному сектору, борг приватного сектора, сукупні зобов’язання фінансового сектора в Україні тощо); зовнішньоекономічної сфери (рахунок поточних операцій, індекси реального ефективного обмінного курсу, частка України в світовому експорті товарів та послуг тощо); обґрунтовано сучасні методологічні підходи щодо проведення оцінки поточного стану та наближення до макроекономічної збалансованості на прикладі економіки України та оцінено їхній вплив на економічну
динаміку України на період до 2020 р. за сучасних нестабільних умов розвитку світової та
вітчизняної економік.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних ВНЗ, фахівців у сфері
економічного планування та прогнозування.
2. Економіка. Економічні науки: Цифрові технології в інноваційній трансформації
економіки України : колективна монографія / Єгоров І.Ю., Никифорук О.І. та ін. ; за ред.:
чл.-кор. НАН України Єгорова І.Ю., д.е.н. Никифорук О.І., к.е.н. Ліра В.Е. ; НАН України,
ДУ “Ін-т. екон. та прогнозув. НАН України”. – Електрон. ресурс. – К., 2020. – 308 с. : 41
табл., 17 рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/321.pdf (Ум. друк. арк. 20,25 Обл.вид. арк. 15,8. Обсяг 4,23). – ISBN 978-966-02-9305-2 (електронне видання)
Монографію підготовлено за результатами дослідження по науково-дослідній роботі
«Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України». При дослідженні розроблено систему показників цифровізації економіки України в інноваційній сфері на основі
індексу цифрової економіки та інформаційного суспільства ЄС; за результатами проведеного
порівняльного аналізу відповідних показників та методологічної бази ЄС та України виявлено напрями подальшого вдосконалення вітчизняної статистики та сформовано пропозиції
щодо моніторингу розвитку цифрової економіки та інформаційного суспільства в Україні. На
основі аналізу можливостей створення системи цифрового моніторингу енергетичних ресурсів у національному господарстві України, зокрема її інформаційно-аналітичного забезпе-
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чення, створено систему цифрових індикаторів, які відповідають потребам прийняття ефективних рішень щодо управління станом та розвитком енергетичної сфери країни та підготовлено методичні рекомендації щодо їх практичного використання. Сформовано системи індикаторів цифрових трансформацій для секторів транспортної га лузі, зокрема – залізничного,
автомобільного, водного транспорту, в контексті завдань, поставлених у Концепції розвитку
цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 рр.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
3. Економіка. Економічні науки: Модернізація економічної політики розвитку
сфер діяльності та ринків : у 4-х частинах / НАН України, ДУ« Ін-т екон. та прогнозув.
НАН України». – Електрон. ресурс. – К., 2020.
ISBN 978-966-02-9300-7 (електронне видання)
Частина 2 : Торговельна політика: перспективи участі України в ініціативі
«Один пояс, один шлях» / 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., 2020. –
334 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/326.pdf (Ум. друк. арк. 20,9 Обл.-вид. арк.
15,45. Обсяг
3,41 Мб). – ISBN 978-966-02-9302-1 (електронне видання)
У монографії представлено результати дослідження торговельної і промислової
політики України в межах ініціативи уряду Китаю «Один пояс, один шлях». Досліджено перспективи й оцінено ризики для розвитку вітчизняної зовнішньої торгівлі, промисловості,
сільського господарства від лібералізації торговельних режимів з Китаєм, залучення китайських інвестицій у промисловість і сільське господарство, співробітництва в інноваційній
сфері.
Видання є частиною загальної праці у 4 частинах за результатами науково-дослідної
роботи «Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків», яка виконувалася науковим колективом ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України
упродовж 2018–2019 рр. (№ держреєстрації 0118U007329).
Монографія може бути корисною для працівників державних органів управління,
бізнесу, науковців, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.
4. Економіка. Економічні науки: Модернізація економічної політики розвитку
сфер діяльності та ринків : у 4-х частинах / НАН України, ДУ« Ін-т екон. та прогнозув.
НАН України». – Електрон. ресурс. – К., 2020.
ISBN 978-966-02-9300-7 (електронне видання)
Частина 4: Оцінювання функціональної та компетентнісної спроможності державних службовців: досвід і перспективи : монографія / за ред. канд. соціол. наук О. М.
Балакірєвої ; НАН України; ДУ « Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. ресурс.
– К., 2020. – 226 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/334.pdf (Ум. друк. арк. 15,0.
Обл.-вид. арк. 12,16. Обсяг 2,36 Мб). – ISBN 978-966-02-9304-5 (електронне видання)
У монографії представлено результати науково-практичних пошуків, спрямованих на
підтримку реформи державної служби, підвищення ефективності управління людськими ресурсами у сфері державної служби в Україні. Проаналізовано методи оцінювання державних
службовців; створено й апробовано інноваційні методику й інструментарій національної системи комплексного оцінювання функціональної та компетентнісної спроможності державних службовців, надано рекомендації щодо запровадження відповідної системи.
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Видання є частиною загальної праці у 4 частинах за результатами науково-дослідної
роботи «Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків», яка виконувалася науковим колективом ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
упродовж 2018–2019 рр. (№ держреєстрації 0118U007329).
Монографія може бути корисною для працівників державних органів управління
бізнесу, науковців, викладачів ЗВО, аспірантів, студентів.
Періодичні видання Інституту
наукові журнали:
– «Економіка і прогнозування» – 4 номери (640 стор., 48 обл.-вид. арк., 56 ум. друк. арк.);
– «Економічна теорія» (укр.) – 4 номери (480 стор., 33,9 обл.-вид. арк., 42 ум. друк. арк.);
– «Економіка України» – 12 номерів (1178 стор., 108,46 обл.-вид. арк., 103,10 ум. друк.
арк.);
– «Український соціум» – 4 номери (834 стор., 58,7 обл.-вид. арк., 67,72 ум. друк. арк.).
– «Economy and forecasting» – 2 номери (268 стор., 20,1 обл.-вид.арк, 23,5 ум. друк. арк.);
– «Экономическая теорія» (рос.) – 2 номери (240 стор., 15,8 обл.-вид. арк., 21 ум. друк.
арк.)
■

щорічний збірник наукових праць:
Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. –
Вип. 53 / гол. ред. д-р екон. наук, проф. О.Л. Попова ; НАН України, ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України». – К., 2020. – 476 с. (Обл.-вид. арк. 26,7. Ум.-друк. арк. 34,8).
■

53-й випуск збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної
думки України» представляє результати актуальних наукових досліджень у галузі економічної історії та історії економічної думки.
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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:
Дата
Назва
Учасник
Посилання
Open Letter to the Heads of Olena Borodina (IEF
21.05.202 International Monetary Fund
the World Bank, the Interna- NASU)
0
Leverages COVID-19 Economtional Monetary Fund and Frederic Mousseau
ic Fallout to Create a Land
the European Bank of Re- (OAKLAND Institute,
Market in Ukraine Despite
construction and Develop- USA)
Widespread Opposition
ment
https://www.oaklandinstitute.or
Ukrainian Reject the Forced
g/international-monetary-fund“Free Sale” of Their Land
leverages-covid-19-economic(06.12.2019р.)
fallout-ukraine
Експертна зустріч у фор- МБФ Caritas Ukraine
28.02.202 https://bureau.in.ua/index.php/b
маті круглого столу із об- Дмитрук Д.А. участь
0
ureau-news/258-aktivnij-sribnijговорення результатів до- в обговоренні страvik-v-m-kievi-na-shlyakhu-doслідження, виконаного на тегічних проектів щоvisokikh-standartiv-nadannyaпершому етапі реалізації
до модернізації сиsotsialnikh-poslug
проекту АКТИВНИЙ
стеми надання
«СРІБНИЙ ВІК» в м.
соціальних послуг для
КИЄВІ.
осіб старшого віку,
стратегії здорового і
активного довголіття
Презентація в Україні
Український інститут 19.05.202 http://knowledge.org.ua/uk/onla
міжнародного звіту «Клю- соціальних до0
jn-prezentacija-mizhnarodnogoчові аспекти здоров’я та
сліджень, он-лайн
zvitu-v-ukraini/
благополуччя підлітків.
платформа «Центр
Результати дослідження
Знань», ЮНІСЕФ в
«Здоров’я та поведінкові
Україні, за участі
орієнтації учнівської мопредставника регіолоді» (HBSC) у 2017/2018 нального офісу ВООЗ
рр. в Європі та Канаді» в
д-р Мартина Вебера
рамках міжнародного до- Балакірєва О.М.
слідження HBSC.
Підготовлена презентація як головного дослідника в Україні.
Онлайн-конференція
Учасники «Ініціативи 15.10.202 https://www.youtube.com/watch
учасників «Ініціативи 16
16 липня
0
?v=kf_wsyuLsxo
липня», тема:
Дмитрук Д.А.
«Децентралізація як елеПроцес деценмент конституційних змін. тралізації як кардиСтан розвитку місцевого
нальна зміна державсамоврядування в Україні». ного устрою; конституційні зміни в результаті децентралізації; наскільки
місцеві вибори вплинуть на розподіл влади між центром та
регіонами; динаміка
зміни настроїв у
регіонах.
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Конференція з презентації
результатів 7-ї хвилі
«Світового дослідження
цінностей» (World Values
Survey, WVS)

Український культурний фонд за
ініціативи ГО
«Український центр
європейської політики» у партнерстві з
дослідницькою агенцією «Info Sapiens»
та Центром
«Соціальний моніторинг» Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А.,
Презентація з першими результатами опитування 7-ї хвилі
«Світового дослідження цінностей»
Онлайн семінар проекту
Європейський
ESPAD (Європейське опи- моніторинговий центр
тування учнів щодо вжиз питань наркотиків та
вання алкоголю та інших
наркозалежності
наркотичних речовин /
/European Monitoring
European School Survey
Centre for Drugs and
Project on Alcohol and other Drug Addiction
Drugs)
(EMCDDA)
Балакірєва О.М.,
участь у семінарі, тема : Європейське опитування учнів щодо
вживання алкоголю та
інших наркотичних
речовин.
Національна презентація
Український інститут
міжнародного звіту
соціальних доESPAD-2019
сліджень імені О.
Яременко Балакірєва
О.М.
Дані міжнародного
звіту в межах проєкту «Європейське опитування учнів щодо
вживання алкоголю та
інших наркотичних
речовин» (ESPAD)
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27.10.202 https://www.prostir.ua/?news=u
0
-2020-rotsi-ukrajintsipochuvayutsya-schaslyvishe-ibezpechnishe-nizh-9-rokivtomu
https://www.facebook.com/watc
h/?v=358145185635712

12.11.202 http://knowledge.org.ua/uk/prez
0
entovano-novij-zvit-espad2019-pidlitki-menshe-vzhivajutalkogol-ale-novi-povedinkovipraktiki-viklikajut-sturbovanist/

19.11.202 http://knowledge.org.ua/uk/naci
0
onalna-prezentacija-espad-2019/

- участь у міжнародних заходах, зустрічах, засіданнях за участю представників
Академії та іноземних гостей, делегацій:
провеПриклади резульНазва
Співорганізатори Дата
Учасники
дення
татів
2-ий Польський фо- Instytut Globalnej
29.01Бородіна О.М.
Виступ з доповідрум щодо продоволь- Odpowiedzialnosci
2.02.2020
дю «Сільськогосчого суверенітету
подарські практики та зміни клімату в Україні»
Робоча зустріч з
Представництво
28.02.2020 Бородіна О.М.
Виступ «Деклара-
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Співорганізатори

представниками гро- ООН в Україні
мадянського суспільства для обговорення
перспектив земельної
реформи в Україні

Міжнародна скайп
конференція
«COVID-19 та Закон
про ринок землі в
Україні»

ЕСVС, Брюссель.
Bank Watch, Чехія.
EcoRuralist, Румунія,
Україна

Дискусія “Economic German Economic
impact of the Covid-19 Team, Institute for
pandemic on Ukraine” Economic Research,
Київська школа
економіки
Міжнародний вебінар Організація з про«Зняття обмежень довольства і сільщо далі для систем
ського господарстхарчування»
ва ООН (ФАО
ООН).
Оnline course «In The AGTER and the
Face Of Land
INTERNATIONAL
Grabbing Around The LAND
World, A Toolbox To COALITION (ILC)
Help Identify, Analyse,
And Implement
Change»
Семінар з обговорен- Німецька група
ня проблем соціо«DRA- за європейекономічного розвит- ське громадянське
ку 6 ОТГ (Новосло- суспільство» за
бідська ОТГ Сумсь- підтримки Мініскої області, Вовкови- терства закордоннецька ОТГ Хмель- них справ Німечницької області, Ло- чини, ГС «Українсинівська ОТГ Чер- ська мережа сільнігівської області,
ського розвитку»,
Шумська ОТГ ТерДУ “Інститут еконопільської області, номіки та прогноВитвицька ОТГ Іва- зування», ГО
но-Франківської об- «Екодія»
ласті, Бужанська ОТГ
Черкаської області)
(Платформа ZOOM)

Дата проведення
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13.05.2020 Яровий В.Д.

Приклади результатів
ція про права селян та інших людей, які працюють
у сільській місцевості».
Матеріали для
ФАО «Основні
передумови запровадження ринку
землі»
Спільний документ щодо основних небезпек вільної купівліпродажу землі в
Україні у період
пандемії та подолання її наслідків.
Участь у дискусії

28.05.2020 Бородіна О.М.

Участь у дискусії

Учасники

9.04,
Бородіна О.М.
16.04.2020 Яровий В.Д.

1.06 –
3.07.2020

Лук’янова М.М. Навчання на онлайн курсі з проблем землекористування

18Бородіна О.М.
19.08.2020

Модератор.
Виступ з доповіддю «Соціальноекономічний аналіз та напрями
економічного розвитку Лосинівської ОТГ»
Киризюк С.В.
Киризюк С.В. ВиЛук’янова М.М. ступ з доповіддю
Михайленко О.В. «СоціальноРиковська О.В. економічний анаФраєр О.В.
ліз та напрями
Яровий В.Д.
економічного розвитку Бужанської
ОТГ»
Лук’янова М.М.
Виступ з доповіддю «Соціально-
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Робоча зустріч – Обговорення питань
щодо впливу COVID19 на діяльність малих форм господарювання в аграрному
секторі: практика
Польщі та України.
(Он-лайн)
Віртуальний спеціальний захід на високому рівні Комітету
ООН з питань світової продовольчої безпеки (CFS) з питань
глобального управління продовольчою
безпекою та харчуванням в сучасних
умовах пандемії
COVID-19
Міжнародний консультаційний форум
ФАО напередодні 32ї Регіональної конфе-

Співорганізатори

Дата проведення

Учасники
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Приклади результатів
економічний аналіз та напрями
економічного розвитку Шумської
ОТГ»
Михайленко О.В.
Виступ з доповіддю «Соціальноекономічний аналіз та напрями
економічного розвитку Витвицької
ОТГ»
Риковська О.В.
Виступ з доповіддю «Соціальноекономічний аналіз та напрями
економічного розвитку Новослобідської ОТГ»
Яровий В.Д.
Виступ з доповіддю «Соціальноекономічний аналіз та напрями
економічного розвитку Вовковинецької ОТГ»
Участь у заході

24.09.2020р. Бородіна О.М.
Прокопа І.В.
Киризюк С.В.
Лук’янова М.М.
Михайленко
О.В.
Риковська О.В.
Фраєр О.В.
Яровий В.Д.
Комітет ООН з пи13Бородіна О.М.
Участь в обговотань світової про- 15.10.2020
ренні
довольчої безпеки
(CFS)
Institute ot Rural
and Agricultural
Development ot
Polish Academy of
Sciences (IRWIR
PAN)
ДУ «ІЕП НАНУ»

Представники ака21Бородіна О.М.
демічної громадсь- 23.10.2020
кості та організацій
громадянського

Презентація на
тему «Роль малих
виробників та сімейних ферм у
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Співорганізатори

Дата проведення

Учасники
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Приклади результатів
розбудові сталих
продовольчих систем».
Участь в онлайнвебінарі

ренції ФАО для Європи

суспільства

Онлайн-вебінар, присвячений питанням
підготовки до регіональної конференції
ФАО (Європа) у листопаді 2020 року
32-а Регіональна
конференція ФАО
для Європи у віртуальному форматі
97-е засідання
Керівної Ради IIASA
Вебінар присвячений
новій Стратегічній
ініціативі IIASA

European
Coordination Via
Campesina та партнери

22.10.2020 Бородіна О.М.
Яровий В.Д.

ФАО

2-4.11.2020

Бородіна О.М.

Участь у роботі

IIASA

16Бородіна О.М..
17.11.2020
5.12.2020 Бородіна О.М.

Участь у роботі

International Seminar
«Resilience of
European agricultural
systems in times of
COVID-19.
Experience of selected
countries»
«Всеволод Голубничий: повернення на
Батьківщину» презентація наукового видання «Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого. У
2 т.: Т.1. Теорія розвитку економічних
систем; Т.2. Вибрані
праці» (Супрун Н.А.,
Клішова О.В.)

IRWIR PAN
(Polska Akademia
Nauk Instytut
Rozwoju Wsi I
Rolnictwa)

НАНУ, IIASA

7.12.2020

Канадський інсти- 4.03.2020
тут українських
студій Альбертського університету
(Едмонтон, Канада) КНЕУ ім. В.
Гетьмана,
Київський національний університет
ім. Т. Шевченка;
Національний університет «КиєвоМогилянська академія»;
Національна академія державного
управління при
Президентові
України

Спільна робота
над підготовкою
документу щодо
визначення глобальних викликів і
проблем для наукових досліджень
IIASA в розрізі
регіонів світу
Риковська О.В., Участь у семінарі
Киризюк С.В.,
Яровий В.Д,
Фраєр О.В.

Провідні вчені
ДУ «Інститут
економіки та
прогнозування
НАН України»;
Канадський інститут українських студій Альбертського університету (Едмонтон, Канада)
КНЕУ ім. В. Гетьмана,
Київський національний університет ім. Т.
Шевченка;
Національний
університет
«КиєвоМогилянська
академія»;
Національна

 творчість
та
наукові ідеї Всеволода Голубничого – одного із найбільш авторитетних
українських
вченихекономістів, якого
знають і високо
цінують на Заході;
 особливості
україноросійських економічних відносин,
 проблематика
економічного колоніалізму та конкурентних порівняльних переваг,
 економічна
природа системи
державного монополізму й тоталі-
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Співорганізатори

Дата проведення

Міжнародний податковий
конгрес
„Управління публічними фінансами та
проблеми забезпечення національної
економічної безпеки”
Університет
державної фіскальної служби України
Засідання робочої
групи з підготовки
2-го національновизначеного внеску
України до Паризької угоди (проект
здійснюється за
підтримки ЄБРР).
Третя зустріч: результати моделювання для другого
НВВ України: основні сценарії та
аналіз чутливості

за участю Університету Тулузи,
Франція Adamas
University Індія

03.12.20

Міністерство енергетики та захисту довкілля України;

14 лютого
2020 р.

Подолець Р.З.,
Дячук О.А.

USAID.
Електронний ресурс. - Режим доступу:
https://www.youtu
be. com/watch?v=
5AlIBfHl5WE
Онлайн круглий стіл ДУ «Інститут
"Incentivising Inекономіки та проvestment in Climate
гнозування НАН
Change Adaptation & України спільно з
Resilience in Ukraine: Centre for internaLegal & Institutional
tional sustainable
Contributions to Imdevelopment law;
plementing the Paris
EBRD; University
Agreement".
of Cambridge; Факультет правничих наук Національного університету «КиєвоМогилянська академія» Асоціація
правників
України

28 травня
2020 р.

Трипольська
Г.С.

24 вересня
2020 р.

Дячук О.А.,
Трипольська
Г.С.

Вебінар «Вступна
кампанія 2020:
Кар’єрні перспективи в енергетичній
галузі»

154

Приклади результатів
академія держа- таризму та її вплив
вного управлін- на розвиток україня при Президе- нської економіки
нтові України
та суспільства.
Луніна І.О.
Виступ з доповіддю «Засади
трансформації
податкової політики для розвитку фіскального
простору»
Учасники

Виступи з доповіддями:
«Результати
оцінки макроекономічного впливу
впровадження
сценаріїв для 2-го
Національновизначеного
внеску України»
та «Результати
моделювання
сценаріїв для 2-го
Національновизначеного
внеску України»
Вступила з доповіддю
«Чому варто обрати енергетику?»
Виступи з доповіддями:
«Щодо найважливіших викликів
та можливостей
покращення
адаптації та стійкості України до
кліматичних змін,
можливостей досягнення НВВ
України» та
«Financing
adaptation
measures in
Ukraine»
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Дата провеУчасники
дення
07 жовтня
Дячук О.А.
2020 р.

Приклади результатів
Онлайн виступ з
доповіддю
"Модель TIMESУкраїна: досвід
моделювання в
сфері енергетики
та клімату".

Енергетичне Співтовариство

09 жовтня
2020 р.

Дячук О.А.

Онлайн семінар
"Scenario development workshop –
Long-term Modelling
for Energy Planning
in Ukraine: Energy
Outlook Report for
Ukraine"

Данське енергетичне агентство
та
Міністерство
енергетики
України

29 жовтня
2020 р.

Дячук О.А.

Он-лайн дискусійний захід “Hydrogen
Economy in Ukraine:
Roadmap»

INTEGRITES
та
EUEA

12 листоДячук О.А.
пада 2020 р

Засідання робочої
групи з розробки
Стратегії низьковуглецевого розвитку
Республіки Казахстан

Міністерство екології, геології та
природних ресурсів Республіки
Казахстан

12-13 листопада
2020 р

Онлайн виступ з
доповіддю
«Щодо стану реалізації процесу
моделювання для
підготовки
Національного
плану дій з енергетики та клімату
України»
Онлайн виступ з
доповіддю
"Ключові модельні припущення та попередні результати
сценаріїв для
Energy Outlook
Report for
Ukraine".
Онлайн виступ з
доповіддю «Why
hydrogen economy
has to be based on
economic modelling?»
Онлайн виступ з
доповіддю
«Модель TIMES
енергетичної системи Казахстану. Сценарії для
Стратегії низьковуглецевого розвитку»

Назва

Співорганізатори

Онлайн семінар
"Model development
workshop – Longterm Modelling for
Energy Planning in
Ukraine: Energy
Outlook Report for
Ukraine
Он-лайн Регіональне
консультаційне засідання з питань Інтегрованих планів з
енергетики та клімату при Енергетичному Співтоваристві

Данське енергетичне агентство
та
Міністерство енергетики України

Он-лайн семінар
"Перший у Східній
Європі. Презентація
сценарію переходу
Житомира на 100%
ВДЕ"

Проект GIZ
«Підтримка зеленої економіки в
Казахстані і Центральній Азії для
низьковуглецевого економічного розвитку»
Міжнародна
кліматична
неурядова організація 350.org

Подолець Р.З.,
Дячук О.А.

17 листоДячук О.А.
пада 2020 р

Онлайн виступ з
доповіддю
«Перехід м. Житомир на 100%
відновлюваних
джерел енергії до
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Назва
Онлайн-семінару
“Огляд кліматичних
дій та переходу до
сталої енергетики в
Україні”

Співорганізатори

ГО “Агентство з
відновлюваної
енергетики”,
ГС “Біоенергетична асоціація
України”,
ГС “Глобал 100
РЕ Україна”
Та Міжнародна
мережа сталої
енергетики
INFORSE-Europe
Он-лайн засідання
Міністерство заРобочої групи при
хисту довкілля та
Міністерстві захисту природних редовкілля та природ- сурсів України
них ресурсів
та ЄБРР
України з питань
розробки другого
Національновизначеного внеску
України до Паризької угоди
Засідання робочої
Міністерство загрупи з питань адап- хисту довкілля та
тації до зміни кліма- природних рету. Обговорення
сурсів України
структури Націота ПРООН
нальної стратегії
адаптації до зміни
клімату України на
період до 2030 року
Навчальний семінар Міністерство екоз використання
логії, геології та
емпіричних моделей природних рев ході розробки
сурсів Республіки
політики в рамках
Казахстан
розробки Стратегії
низьковуглецевого
Проект GIZ
розвитку Республіки «Підтримка зелеКазахстан до 2050
ної економіки в
року
Казахстані і Центральній Азії для
низьковуглецевого економічного розвитку»
IX Mezdunarodowa
Politechnika
konferencja naukowa
Czestochowska,
Zrownowazony rozwoj Poland
w zarzadzaniu i finansach NaukaBiznes-samorzad perspektywa covid-19

Дата проведення

Учасники

18 листоДячук О.А.
пада 2020 р
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Приклади результатів
2050 року»
Онлайн виступ з
доповіддю “Сценарії розвитку
енергетики
України до 2050
р. в контексті реалізації Паризької
угоди”

26 листопада 2020
р.

Дячук О.А.,
Трипольська
Г.С.

Онлайн виступи
з доповідями:
«Другий Національно- визначений внесок
України до Паризької угоди» та
«Адаптаційні
політики та заходи»

3 грудня
2020 р.

Трипольська
Г.С.
виступила з
доповіддю

Онлайн виступ з
доповіддю «Презентація Структури стратегії
адаптації до
зміни клімату»

3 грудня
2020 р.

Подолець Р.З.,
Дячук О.А.

Онлайн виступ з
доповіддю
«Використання
моделі TIMES
для аналітичного
супроводу стратегічного планування в енергетиці»

17.06.2020

Борзенко О.О.

Виступ на тему: "
Overcoming divergence in the
context of sustainable development:European
experience and its
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Назва

Співорганізатори

Дата проведення

International economical and political relationships under covid19: experience of
China and Ukraine
11th Chorzowska
Confgerence of banking and Finance.
Economy, finance and
management in a ''
flat World''. Covid-19
perspective
XIV міжнародна наукова конференція
Китайська цивілізація : традиції та сучасність

Lanzhou University, China

22.07.2020 Вчені сектору

Wyzsza szkola
Bankova Katowice

30. 09.2020

Борзенко О.О.

Учасник дискусії

Інститут сходознавства ім. А.Ю.
Кримского

05.11.2020

Борзенко О.О.

Міжнародна наукова
щорічна конференція
CED-2020

Доповідь: Модель
соціально- економічного розвитку Китаю: приклад для України (
геополітичний
аспект)
Учасник дискусії

Харківський наці- 26-27.11.2020 Борзенко О.О.
ональний економічний університет імені Семена
кузнеця
Тернопіль, ЗУСУ
1.12.2020
Борзенко О.О., Доповіді
Шаров О.М.

Круглий стіл " Вишеградська четвірка
і Україна: напрямки,
механізми і форми
партнерства"
International tax congress

Virtual 15 th Prof.
Vladas Gronskas International Scientific
conference
Третій форум високого рівня з співробітництва у сфері
управління на основі
законів між країнами впродовж Шовкового шляху

Ірпінь, Університет державної фіскальної служби
України

03.12.2020

Vilniaus Universitetas
Rauno Fakultetas

03.12.2020

Університет полі- 4-6.12.2020
тики та права
провінції Ганьсу,
м. Ланьчжоу, Китай

Учасники

Борзенко О.О.

Борзенко О.О.

Борзенко О.О.

Приклади результатів
adaptation in
Ukraine "
Збірка наукових
праць

Доповідь : Проблеми конвергенції фіскальної політики України в
фіскальний простір ЄС
Presentation The
role of clusters in
the modern economy
Відео-звернення

участь у телепередачах:
Назва телеканалу
Учасник
Теми обговорення
Україна 24
Зимовець В
СЬОГОДНІ РАНОК – 2 квітня 2020 р.Україна 24
Зимовець В
СЬОГОДНІ РАНОК – 12 травня 2020 р.
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Україна 24
Україна 24
Україна 24
Україна 24
Україна 24
Україна 24
Україна 24
Україна 24
Україна 24
Укрлайф TV

Зимовець В
Зимовець В
Зимовець В
Зимовець В
Зимовець В
Зимовець В
Зимовець В
Зимовець В
Зимовець В
Зимовець В

Телебачення 4
канал
Телебачення 4
канал
Телебачення 4
канал
Телебачення 4
канал
Телебачення 4
канал
Телебачення 4
канал
Телеканал UA 1.

Зимовець В

Телеканал
РАДА

Прозоров Ю.В.

Телеканал
РАДА

Прозоров Ю.В.

Зимовець В
Зимовець В
Зимовець В
Зимовець В
Зимовець В
Зимовець В

«Перший діло- Прозоров Ю.В.
вий»
Телеканал Рада,

Кораблін С.О.

Електронна
платформа
GMK Center,

Кораблін С.О.

Електронна
платформа "Антикризовий
медіа-центр" (м.
Краматорськ).

Геєць В.М.

Четвертий канал

Дмитрук Д.А
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СЬОГОДНІ ДЕНЬ – 03 серпня 2020 р.СЬОГОДНІ ДЕНЬ – 14 серпня 2020 р.СЬОГОДНІ ДЕНЬ – 17 серпня 2020 р.СЬОГОДНІ ДЕНЬ – 25 серпня 2020 р.СЬОГОДНІ РАНОК – 01 вересня 2020 р.
СЬОГОДНІ РАНОК – 15 вересня 2020 р.
СЬОГОДНІ РАНОК – 21 вересня 2020 р.
СЬОГОДНІ РАНОК – 1 жовтня 2020 р.
Інтерв’ю // Ранок Чемпіонів. 25 листопада 2020 р
Як економія громадян та закриті кордони врятували
економіку України? Зниження якості життя є наслідком коронавірусу
В України є проблеми з захистом права власності і свободою руху капіталу
Іноземні інвестори поступово виходять з облігацій, за
півріччя вихід становить 40 млрд.
Для інвесторів відставка Смолія є незрозумілою, гривня
може послабнути.
Передумов для зміцнення гривні немає
В Україні підвищення мінімалки ніколи не призводило
до підвищення цін
Суспільна студія. Марафон . 01 вересня 2020 р.
Програма «Політика UA» на тему "Закон про банки,
прийнятий Верховною Радою та його наслідки для
банківської системи України», 19 травня 2020 р. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=krfcp1RXx9U
Виступ на тему «Короновірусний карантин та
банківська система України" 14 квітня 2020 р. URL:
https://newsvideo.su/video/12570451
Економічний аналітик, про ставку дефіциту бюджету
у розмірі - 3% . Наскільки реальний цей показник в
запропонованому урядом бюджету на 2021 рік.»
21 жовтня 2020
https://www.youtube.com/watch?v=W6QkbhDvK2s
Економічна політика. - 7 февраля 2020 р.
URL: https://newsvideo.su/video/
12201291
Ринок сам з цією пандемією впоратися не може. 19
травня 2020 р.
URL:https://gmk.center/ua/interview/serhiy_korablin_ryn
ok_sam_z_tsiyeyu_pandemiyeyu_vporatysya_ne_mozhe/
"Національна платформа – "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Відкрите обговорення на тему: "Економіка як драйвер реінтеграції: яка модель
розвитку потрібна Донецькій та Луганській областям?". 26 листопада 2020 р.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=675178649834
822&ref=watch_permalink
Соціально-економічні настрої населення, 23.06.2020
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Сьомий канал

Балакірєва О.М.
Дмитрук Д.А.
Четвертий канал Дмитрук Д.А
Центр інфорДмитрук Д.А
мації та документації НАТО
Онлайн канал: Трипольська Г.С.
USAID Проект
Енергетичної
Безпеки
Телеканал Рада

Телеканал
NewsOne
Телеканал НАШ

Соціально-економічні настрої населення, 23.06.2020
Соціально-політична ситуація в країні та перспективи
місцевих виборів, 29.07.2020
Відноси Україна НАТО, 30.10.2020, 06.11.2020

Виступ «Чому варто обрати енергетику?» на вебінарі
«Вступна кампанія 2020: Кар’єрні перспективи в енергетичній галузі» 28 травня 2020 р. Організатор –
USAID. Електронний ресурс. - Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=5AlIBfHl5WE.
Дячук О.А.
Інтерв’ю з питань екологічної політики до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища // 04 червня 2020 року. Електронний ресурс. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=uEmNI4x6p2c&featu
re=youtu.be.
Плотніков О.В. https://youtu.be/ObFgGurKS8k
Плотніков О.В.

UA:ПЕРШИЙ.
«Доброго ранку,
Країно»
Телеканал НАШ.
Програма «Експертиза»
Телеканал ZIK.
Включення скайпом
7-й одесский телеканал
7-й Одеський телеканал
NewsOne

Плотніков О.В.

Канал ZIK

Плотніков О.В.

Канал 112
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https://youtu.be/goPZL4LejTk
13.01.2020
https://youtu.be/JkA8tWhnbQ0
18.01.2020

Плотніков О.В.

https://youtu.be/71lg5PIpwrk
20.01.2020.

Плотніков О.В.

https://zik.ua/tv/video/233835
22.01.2020

Плотніков О.В.

https://youtu.be/QCbIuN109q4
23.01.2020
https://youtu.be/WuzzP8QMLaE
16.03.2020
https://youtu.be/AV2nBZbwBnM
20.07.2020.
https://youtu.be/RW4PCVrDigQ
06.08.2020.
https://video-ua.112.ua/oleksii-plotnikov-zasluzhenyiekonomist-ukrainy-hist-112-ukraina-10082020329184.html
10.08.2020.
https://video-ua.112.ua/oleksii-plotnikov-ekonomist-histna-112-ukraina-21082020-330059.html
21.08.2020.
https://youtu.be/lcTZWWgUlBY
27.08.2020.
https://youtu.be/Jf-AeLVAzNY
27.08.2020.
https://www.youtube.com/watch?v=KWl5yFIbiOk&featur
e=youtu.be&fbclid=IwAR1uQonm7AdOlEJMTrY6GOgu
-DtzqW7mLRD8MxcVYH05PTTnj8z3SUYjSDQ
31.08.2020
https://youtu.be/gDdUWKmihvE
03.09.2020.

Плотніков О.В.
Плотніков О.В.

Плотніков О.В.

Канал 112

Плотніков О.В.

Канал НАШ по
скайпу
Канал ZIK

Плотніков О.В.

Перший козацький

Плотніков О.В.

Канал ZIK

Плотніков О.В.

Плотніков О.В.
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112 канал

Плотніков О.В.

Канал ZIK

Плотніков О.В.

7-й канал (Одеса)

Плотніков О.В.

Канал НАШ

Плотніков О.В.

112 канал

Плотніков О.В.

Канал ZIK

Плотніков О.В.

https://youtu.be/ke5qeu-2Qvs
09.09.2020.
https://youtu.be/gBF8XPupF-o
15.09.2020.
https://youtu.be/i8mClN7Rx9Q
21.09.2020.
https://youtu.be/tKsDyAch_xk
23.09.2020.
https://video-ua.112.ua/oleksii-plotnikov-ekonomist-hist...
24.09.2020.
https://youtu.be/rGHbttg9sHs
24.09.2020

участь у радіопередачах:
Назва радіоканалу
Дата
Учасник
Українське радіо.
Українське радіо.
Українське радіо.

Українське радіо.

Українське радіо.
Українське радіо.
Українське радіо.
Українське радіо
Українське радіо
Українське радіо
Українське радіо
Суспільне - радіо
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Теми обговорення
Черговий
антирекорд.
10.03.2020 Зимовець В.В стрімке падіння гривні?Що спричинило таке
Через "антикризовий" закон місцеві бюд01.04.2020 Зимовець В.В жети втратять 12 мільярдів.
Економ-варіант. Верховна Рада нарешті
так званий "антиколомойський
17.05.2020 Зимовець В.В ухвалила
закон". Як він вплине на роботу фінансової і
банківської системи в Україні?
Зеленський затвердив склад Координаційної
ради з реалізації програми "Велике будів28.06.2020 Зимовець В.В ництво". Чи запустить нова економічна програма процес відновлення вітчизняної економіки?
Зростання ВВП у 2021-му році - понад 4
02.08.2020 Зимовець В.В відсотки. На чому базуються такі оптимістичні прогнози Мінекономіки?
Економ-варіант. Міністерство економіки
прогноз, згідно з яким ін30.08.2020 Зимовець В.В оприлюднило
фляція не перевищить 6 відсотків. Чи можна
вважати цей прогноз позитивним
у візитах МВФ в Україну. Економіст
17.09.2020 Зимовець В.В Пауза
проаналізував основні занепокоєння місії.
3.12.2020. Єгоров І.Ю.
По проблемах розвитку науки
24.06.2020 Балакірєва О.М. Соціально-економічні настрої населення
06.11.2020 Балакірєва О.М. Світове дослідження цінностей: що важливо для українців?
01.12.2020 Балакірєва О.М. Кому найбільше довіряють українці і чи в
правильному напрямку рухається держава?
18.11.2020 Дячук О.А.
Виступ «Енергоефективний Миколаїв: проблеми та перспективи», Електронний ресурс.
–
Режим
доступу:
https://mk.suspilne.media/episode/34666

- публікації у друкованих та інтернет-ЗМІ:
Назва друкованоПублікація, дата
Учасник
го ЗМІ
Сегодня
Інтерв’ю щодо доцільності прийняття положення Яременко О.Л.
НБУ "Про розкриття банками інформації", лютий
2020
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Назва друкованого ЗМІ
Фінклуб

Українське Радіо
Дзеркало Тижня

Аналітик
Вести

Аналітик.

Аналітик.

Аналітик

Аналітик

Аналітик.

Аналітик.

Публікація, дата
Фінклуб у статті від 25 травня 2020 р. «Операція
«Олігархізація». Як провалилася реформа
держбанків», посилання у мережі Інтернет:
https://finclub.net/ua/analytics/operatsiiaoliharkhizatsiia-yak-provalylasia-reformaderzhbankiv.html
Інтервью на тему "Антиколомойський" закон в
дії: що рішення Верховного суду у справі
Суркісів означає для українських вкладників
16.06.2020 р., 21:27 , посилання у мережі Інтернет:
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=93557
Сценарії перерозподілу державної власності.
№1279,
25
січня
–
31
січня
2020.
https://dt.ua/economic-security/scenariyipererozpodilu-derzhavnoyi-vlasnosti-336902_.html
(особистий внесок автора – кейси Embraer,
Digitara Indonesia, PLC Mielec)
Про якість антирейдерського законодавства..
(28.11.2020) URL: http://www.analitik.org.ua/projakist-antirejderskogo-zakonodavstva/
Робкий рост или дефолт и доллар по 45 грн. Что
ждет экономику Украины. 26.11.2020 07:40.. Інтерв’ю. https://vesti.ua/strana/robkij-rost-ili-defolt-idollar-po-45-grn-chto-zhdet-ekonomiku-ukrainy
Законодавче регулювання чорного рейдерства.
(29.11.
2020)
URL:
http://www.analitik.org.ua/zakonodavchereguljuvannja-chornogo-rejderstva
В Украине продолжают бесконтрольно увеличивать
цену
на
газ.
(27.10.2020)
URL:
http://www.analitik.org.ua/v-ukraine-prodolzhajutbeskontrolno-uvelichivat-cenu-na-gaz.
В государственной налоговой службе вновь рассматривают идею налогообложения переводов
украинских
заробитчан..(26.10.2020)
URL:
http://www.analitik.org.ua/v-gosudarstvennojnalogovoj-sluzhbe-vnov-rassmatrivajut-idejunalogooblozhenija-perevodov-ukrainskih-zarobitchan
Чорне рейдерство в Україні у 2020 році.
(25.08.2020)
URL:
http://www.analitik.org.ua/chorne-rejderstvo-vukraini-u-2020-roci.
Особливості фінансової підтримки суб’єктів МСБ
в Україні та їх адекватність сучасній європейській
практиці.
(23.06.2020)
URL:
http://www.analitik.org.ua/osoblivosti-finansovoipidtrimki-sub-iektiv-msb-v-ukraini-ta-ih-adekvatnistsuchasnij-ievropejskij-praktici.
Промислова політика як основний фаутор структурної модернізації економіки зарубіжних країн.
(01.07.2020)
URL:
http://www.analitik.org.ua/promislova-politika-jakosnovnij-faktor-strukturnoi-modernizacii-ekonomiki-
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Учасник

Прозоров Ю.В.

Прозоров Ю.В.
Зимовець В.В.,
Керімов П.О.

Кошик О.М.
Зимовець В.В.

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.
Аналітик.

Аналітик.
Аналітик.

Аналітик.

Аналітик.
Аналітик.

Аналітик.

Урядовий кур’єр

Вісник Фермер
України
ЭХО Киева

Укрінформ.

Публікація, дата
zarubizhnih-krain.
Проблеми індустріальних парків в Україні. URL:
http://www.analitik.org.ua/problemi-industrialnihparkiv-v-ukraini.
Проблеми створення і діяльності вільних економічних зон в Україні.
(16.06.2020) URL:
http://www.analitik.org.ua/problemi-stvorennja-idijalnosti-vilnih-ekonomichnih-zon-v-ukraini.
Тіньова економіка та чорне рейдерство. URL:
http://www.analitik.org.ua/tinova-ekonomika-tachorne-rejderstvo.
Проблеми структурної модернізації економіки
України.
(21.05.2020)
URL:
http://www.analitik.org.ua/problemi-strukturnoimodernizacii-ekonomiki-ukraini.
Висновки та пропозиції щодо підвищення ефективності процесу приватизації на її завершальному
етапі.
(28.04.2020)
URL:
http://www.analitik.org.ua/visnovki-ta-propoziciishhodo-pidvishhennja-efektivnosti-procesuprivatizacii-na-ii-zavershalnomu-etapi.
Ризики приватизації на її завершальному етапі.
(28.04.2020) URL: http://www.analitik.org.ua/rizikiprivatizacii-na-ii-zavershalnomu-etapi.
Завершальний етап приватизації в Україні: стан
та
проблеми.
(28.04.2020).
URL:
http://www.analitik.org.ua/zavershalnij-etapprivatizacii-v-ukraini-stan-ta-problemi.
Последствия принятия земельного закона: эксперт напомнил о правах горожан.
(06.02.2020)
URL:
http://www.analitik.org.ua/posledstvija-prinjatijazemelnogo-zakona-jekspert-napomnil-o-pravahgorozhan/;
Форум
UА.
https://fromua.com/news/531762-posledstviya-prinyatiyazemelnogo-zakona-ekspert-napomnil-o-pravahgorozhan.html.
Економічна потужність України й близько не та,
щоб просто продовжувати карантин. –
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/natalya-sheludkoekonomichna-potuzhnist-ukrayini-j/ (23 травня)
Головне в житті – бути людиною. Інтерв’ю. –
№15-16 від 01-31 серпня 2020 року. – С.6.
Новый налог хотят ввести специально под открытие рынка земли. Інтерв’ю
URL:https://echokieva.com/novyj-nalog-xotyatvvesti-specialno-pod-otkrytie-rynka-zemli-lyubovmoldavan/
Земля може зникнути з балансу, але вона не може
покинути Україну, власника знайти не важко. Інтерв’ю
URL: https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3124191-lubov-moldavan-doktor-
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Учасник
Кошик О.М.
Кошик О.М.

Кошик О.М.
Кошик О.М.

Кошик О.М.

Кошик О.М.
Кошик О.М.

Кошик О.М.

Шелудько Н.

Молдаван Л.В.
Молдаван Л.В.,

Молдаван Л.В.
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Назва друкованого ЗМІ
Велика українська енциклопедія

Блог-платформа
Enigma

Блог-платформа
Enigma

Блог-платформа
Enigma

Блог-платформа
Enigma
Блог-платформа
Enigma

Веб-сайт Інформаційнодослідницького
Центру Верховної
Ради України
Веб-сайт Інформаційнодослідницького
Центру Верховної
Ради України
Веб-сайт Інформаційнодослідницького
Центру Верховної
Ради України

Публікація, дата
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Учасник

ekonomicnih-nauk-profesorka.html
Багрій, Петро Іларіонович. Велика українська ен- Небрат В.В,
циклопедія. URL: https://vue.gov.ua/
Безчасний, Леонід Костянтинович. Велика україн- Гордіца К.А.
ська
енциклопедія.
URL:
https://vue.gov.ua/Безчасний, Леонід Костянтинович (дата звернення: 1.12.2020).
Анциферов Олексій Миколайович. Велика україн- Дідківська Л.В.
ська енциклопедія. Т.1. К. 2020.
Чи є Словенія найслабшою економікою в ЄС? //
Герасімова О.
Блог-платформа Enigma – 24 січня 2020 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://enigma.ua/articles/chi-e-sloveniyanayslabshoyu-ekonomikoyu-v-es
Відмова від імплементації: куди веде Україну
Герасімова О.
Д.Арахамія // Блог-платформа Enigma – 23 січня
2020 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://enigma.ua/articles/vidmova-vidimplementatsii
Куди летить економіка України // БлогГерасімова О.
платформа Enigma – 31 березня 2020 р.. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://enigma.ua/articles/kudi-letit-ekonomikaukraini
Куди летить економіка України. Ч.2 – 31 березня
Герасімова О.
2020 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://enigma.ua/articles/kudi-letit-ekonomikaukraini-ch2_1
Коронавірус. Наслідки карантину для економіки //
Герасімова О.
Блог-платформа Enigma – 14 квітня 2020 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://enigma.club/articles/koronavirus-naslidkikarantinu-dlya-ekonomiki-ukraini
Передерій Т., Шишко А., Щегель С., Реброва Ю.,
Щегель С.
Ковальова Д., Гудзь В. Імпорт відходів до україни
у 2018-2020 рр. URL:
https://www.radaprogram.org/sites/default/files/infoc
enter/piblications/import_vidhodiv_do_ukrayiny_u_201
8-2020_rr.pdf
Руденко І., Новак О., Щегель С. Особливості
Щегель С.
структури експорту та імпорту товарів й послуг з
республікою Чилі. URL:
https://www.radaprogram.org/sites/default/files/infoc
enter/piblications/osoblyvosti_struktury_eksportu_ta
_importu_tovariv_y_poslug_z_respublikoyu_chyli.pd
f
Реброва Ю., Габорець Я., Катруліна А., Ковальова
Щегель С.
Д., Щегель С., Шишко А. Кількість депутатів
національного парламенту відносно кількості
населення. URL:
https://www.radaprogram.org/sites/default/files/infoc
enter/piblications/kilkist_deputativ_nacionalnogo_parla
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Назва друкованого ЗМІ
Веб-сайт Інформаційнодослідницького
Центру Верховної
Ради України

Веб-сайт Інформаційнодослідницького
Центру Верховної
Ради України

Веб-сайт Інформаційнодослідницького
Центру Верховної
Ради України
Міжнародний
громадськополітичний тижневик «Дзеркало
тижня»
Міжнародний
громадськополітичний тижневик «Дзеркало
тижня»
Пост Беспрецендетний виклик
Сайт відділу промислової політики.
Сайт відділу промислової політики.

Сторінка відділу
промислової
політики у
Фейсбуці
Сторінка відділу
промислової
політики у

Публікація, дата
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Учасник

mentu_vidnosno_kilkosti_naselennya.pdf
Шишко А., Передерій Т., Щегель С., Ковальова Д.
Щегель С.
Заходи, які здійснюються Європейським Союзом
задля відновлення туристичної галузі. URL:
https://www.radaprogram.org/sites/default/files/infoc
enter/piblications/zahody_yaki_zdiysnyuyutsya_yevrop
eyskym_soyuzom_zadlya_vidnovlennya_turystychno
yi_galuzi.pdf
Шилова Ю., Гудзь В., Щегель С. Національне заЩегель С.
конодавство окремих країн щодо зменшення розриву в оплаті праці жінок та чоловіків. URL:
https://www.radaprogram.org/sites/default/files/infoc
enter/piblications/nacionalne_zakonodavstvo_okremyh
_krayin_shchodo_zmenshennya_rozryvu_v_oplati_pr
aci_zhinok_ta_cholovikiv.pdf
Щегель С. Амністія капіталу: міжнародний доЩегель С.
свід. URL:
https://www.radaprogram.org/sites/default/files/infoc
enter/piblications/amnistiya_kapitalumizhnarodnyy_dosvid_1.pdf
Адміністративний форсаж. Чим загрожує прискоПопова О.Л.
рення реформи самоврядування (1282), 2020р.
URL:
https://dt.ua/economics_of_regions/administrativniyforsazh-chim-zagrozhuye-priskorennyaadminreformi-339087_.html
Усі не можуть стати переможцями
Бородіна О.М. у
Майже половина виїхала: чим Україні загрожує
співавторстві
міграція селян // 25.11.2020.
Станіслав ВільURL: https://zn.ua/ukr/science/usi-ne-mozhut-statiчинський,
peremozhtsjami.html
Олексій Солдаткін,
Леонід Яценко
Безпрецедентний виклик, 08.04.2020 р.
Кушніренко О.М.
URL:
https://www.facebook.com/groups/18597256218138
1/permalink/662003721244927/
Напрямки імпортозаміщення в промисловому секторі, 17.04. 2020 р.
URL:
https://sites.google.com/site/iefprompolit/home/covid
-19/napramki-importozamisenna-v-promislovomusektori-1
Деревина, імпортозаміщення та «п’яте колесо»
державного регулювання, 27.04.2020 р.
https://www.facebook.com/Prompolit/posts/7571624
31487984?__tn__=K-R
Державні закупівлі, 15.04.2020 р.
https://www.facebook.com/Prompolit/posts/7512073
4
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Імпортозаміщення на порядку денному,
18.04.2020 р.
https://www.facebook.com/Prompolit/posts/7512073
42083493
Вітчизняна промисловість в ГЛДВ: як не втратити, а здобути в умовах коронакризи, 15.06.2020 р.
Аналітичний Центр Industry Ukraine спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Торговопромисловою палатою України, за підтримки Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).URL:
https://www.industry4ukraine.net/digest-6/
Роль держави у розвитку металургійної галузі:
світовий та вітчизняний досвід. [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: http://www.marketinfr.od.ua/uk/40-2020. – Випуск № 40. 2020.
Світовий досвід реалізації моделей промислової
політики. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7662. –
Випуск № 2. 2020.
«Скупий платить двічі», 8 грудня 2020 р. URL:
https://zn.ua/ukr/EDUCATION/skupij-platitdvichi.html
Коронавірусна арифметика. 14 квітня 2020 р.
URL: https://zn.ua/ECOLOGY/koronavirusnayaarifmetika-351077_.html
Наследство и наследники. - 20 августа 2020. URL:
https://zn.ua/ukraina-1991-2020/nasledstvo-inasledniki-makrouroven-za-29-let-trendy-v-tsifrakhko-dnju-nezavisimosti.html
Бизнес и власть: уроки пандемии. 24 апреля 2020.
URL:
https://zn.ua/business/biznes-i-vlast-urokipandemii-352177_.html
Институт смотрящих нянь. - 15 июля 2020. URL:
https://zn.ua/macrolevel/institut-smotrjashchikhnjan.html
ТурбоНяні . - 25 лютого 2020.
URL: https://lb.ua/economics/2020/02/25/450866_tur
bonyani_.html
Розлучення" по-українськи. - 21 січня 2020.
URL: https://lb.ua/economics/2020/01/21/447592_ra
zvod_poukrainski.html
Побачити Париж і померти? 18 лютого 2020.
URL: https://lb.ua/economics/2020/02/18/450109_uv
idet_parizh_umeret.htm
«Доленосне коло» української економіки. 18 липня 2020. URL:
https://zn.ua/ukr/macrolevel/dolenosne-koloukrajinskoji-ekonomiki.html
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Інтернет видання Карантин стане "чорним лебедем" для Зеленського Дмитрук Д.А.
Obozrevatel
26.03.2020
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/tse-chornijlebid-sotsiolog-rozpoviv-pro-naslidki-koronavirusudlya-komandi-zelenskogo.htm
https://wz.lviv.ua/news/409156-cherez-karantynnizakhody-reitynh-zelenskoho-pochne-strimko-padatysotsioloh
ЦСМ/УІСД ім. О. Он-лайн презентація «Інформаційні вибухи січня: Балакірєва О.М.
Яременка
реакція громадської думки» Моніторинг гроДмитрук Д.А.
мадської думки населення 03.02.2020
https://smc.org.ua/informatsijni-vybuhy-sichnyareaktsiya-gromadskoyi-dumky-934/
МБФ Caritas
Круглий стіл/виступ-презентація Активний «сріб- Дмитрук Д.А.
Ukraine
ний вік» в м. Києві (інформаційний та навчальнопросвітницький проект з організації сучасних
форм надання соціальної підтримки людям похилого віку). 28.02.2020
https://smc.org.ua/aktyvnyj-sribnyj-vik-v-m-kyyevina-shlyahu-do-vysokyh-standartiv-nadannyasotsialnyh-poslug-974/
Інтернет-видання Державі слід було б задуматися про надання
Балакірєва О.М.
golos.ua
безвідсоткових кредитів роботодавцям 07.04.2020
https://golos.ua/i/743721
Фонд «Українська Коронакрізіс: безробіття та інші ризики для
Балакірєва О.М.
політика»,
соціуму 07.04.2020
uapolicy.org
https://uapolicy.org/index.php/2020/04/07/koronakrizi
s-bezrabotitsa-i-drugie-riski-dlya-sotsiuma/
Безробіття
в
Україні
29.07.2020
(https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3008987Укрінформ
Балакірєва О.М.
bezrobitta-v-ukraini-narostae-ak-uporatisa-z-timderzavi.html)
Інвестиційний попит в Україні: динаміка та шляхи
в умовах пандемії COVID-19
Портал
новин стимулювання
10.11.2020
Яценко Г.Ю.
LB.ua.
https://lb.ua/blog/hanna_yatsenko/470235_investitsiyn
iy_popit_ukraini.html
Включення ціни доставки у формули газу та вугілля – світова практика// 26 червня 2020 р. - Електронний
ресурс.
–
Режим
доступу:
«Главком»
https://glavcom.ua/economics/finances/vklyuchennya- Подолець Р.З.
cini-dostavki-u-formuli-gazu-ta-vugillya-svitovapraktika-podolec-689457.html.
Коментар «Тариф на элеткричество - "Зеленый"
электротариф попал в зону законодательного затмения». 22 липня 2020 року. Електронний реУНИАН
сурс.
–
Режим
доступу: Дячук О.А.
(unian.net)
https://www.unian.net/economics/energetics/tarif-naeletkrichestvo-zelenyy-elektrotarif-popal-v-zonuzakonodatelnogo-zatmeniya-novosti-segodnya11085359.html
Електронний ре- Замітка «Як проявляється зміна клімату в
сурс Фонду ім. Україні?» - 09 серпня 2020 р. - Електронний ре- Трипольська Г.С.
Г.Больлля
в сурс.
Режим
доступу:
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Україні.
https://ua.boell.org/uk/2020/06/09/yakproyavlyaetsya-zmina-klimatu-vukraini?fbclid=IwAR3409oUjpHO-uz09GK5yo5BzOjTtZ8c6oyHX4U_4JkraiTzavwwke1NS0.
Коментар: «Екологічна тематика без наукового
підходу дає політикам можливості для маніпуляцій» // 8 вересня 2020 р. - Електронний ресурс. –
Режим
доступу:
УНІАН
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.asp
x?MessageID=6842
та
https://censor.net/ua/news/3218314/ekologichna_temat
yka_bez_naukovogo_pidhodu_daye_politykam_mojly
vosti_dlya_manipulyatsiyi_providnyyi .
Інтерв'ю щодо спекулювання політиками на темі
екології //, 6 листопада 2020 р. Доступно з:
https://news.24tv.ua/politiki-neshhadno-spekulyuyut24 канал
temi-ekologiyi-noviniukrayini_n1452823?fbclid=IwAR2AfuOHGX2D_Nqa
dxc0S_f2wxxLwwbYiEmn4F376oNScAgrdrikE1OVsQ
Коментар «Стратегія низьковуглецевого розвитку,
яка була останньою ухвалена в цьому напрямку,
вже більш-менш відповідає духу Паризької угоди,
однак не тим тенденціям, які потрібно зараз забезпечити». – 4 грудня 2020 р. Електронний ресурс. –
agropolit.com
Режим
доступу:
https://agropolit.com/spetsproekty/825-zelena-ugodayevropi-abo-osnovi-green-deal-scho-prineseagrosektoru-ukrayini-kurs-naekologichnist?fbclid=IwAR38_LXI53E2LTsiz6qfPz8t
zEBh5Ife8gbbDXzUZtybu0HP6rptO_Hn3uM
Журнал
«20 стратегічних кроків Уряду в сфері енергетики
ECOBUSINESS
та клімату в 2020 році» // 04 червня 2020 року.
(ecolog-ua.com)
Електронний ресурс. – Режим доступу:
https://ecolog-ua.com/news/20-strategichnyh-krokivuryadu-v-sferi-energetyky-ta-klimatu-v-2020-roci .
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https://uapolicy.org/inde
x.php/2020/04/07/korona
krizis-bezrabotitsa-idrugie-riski-dlyasotsiuma/
-Оцінки
соціальноекономічної
та
політичної ситуації в
м. Києві
-Динаміка рівня довіри
Дмітрук Д.А.
до місцевої влади
-Оцінки
діяльності
влади
-Оцінки парламентських партій
-Електоральні настрої
Заробітчани та безробіття.
Вплив карантину на
рівень безробіття.
Пріоритети економічполітики в умовах
Балакірєва О.М. ної
кризи.
https://uapolicy.org/inde
x.php/2020/04/09/onlajn
-konferentsiya-karantinekonomicheskij-krizis-itrudovaya-migratsiya-vukraine/
-Оцінки
соціальноекономічної
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ИнтерфаксУкраина

Виступ на пресконференції “Чи
необхідно в
Україні зберігати
посаду Президента?”
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0

Балакірєва О.М.
Дмітрук Д.А.

ИнтерфаксУкраина

Виступ на пресконференції
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0
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лікарів)
-Оцінки
діяльності
влади
-Оцінки парламентських партій
-Електоральні настрої
-Конфлікт на Донбасі:
динаміка громадської
думки
https://interfax.com.ua/n
ews/pressconference/670576.html
-Динаміка рівня довіри
до Президента України
В. Зеленського
-Рівень
довіри
до
українських політиків
-Електоральні настрої
https://smc.org.ua/chyneobhidno-v-ukrayinizberigaty-posaduprezydenta-276/
- Оцінки соціальноекономічної та
політичної ситуації в
країні
- Динаміка рівня
довіри до влади
- Рівень довіри до
соціальних інститутів
та окремих соціальних
груп (волонтерів та
лікарів)
- Оцінки діяльності
влади та парламентських партій;
- Електоральні настрої.
https://ua.interfax.com.u
a/news/video/675757.ht
ml
Соціально-економічні
наслідки легалізації
секс-бізнесу в Україні
(аналіз законодавчої
ініціативи ВРУ)
https://golos.ua/i/765129
- Оцінки соціальноекономічної та
політичної ситуації в
країні
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- Рівень довіри до
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та погляди населення
України:
серпень 2020»

Виступ на пресУкраїнські нови- конференції "Ви- 09.09.202
ни
бори в Києві: 0
ймовірні сценарії"

Дмитрук Д.А.

ИнтерфаксУкраина

Виступ на пресконференції
«Моніторинг громадської
думки 06.10.202
населення
України: оцінки 0
та настрої напередодні
місцевих
виборів»

Балакірєва О.М
Дмитрук Д.А.

ИнтерфаксУкраина

Виступ на пресконференції
"Моніторинг громадської
думки 30.11.202
населення
0
України: оцінки
та настрої після
місцевих виборів

Балакірєва О.М
Дмитрук Д.А.
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соціальних інститутів
та окремих соціальних
груп (волонтерів та
лікарів)
- Оцінки діяльності
влади та парламентських партій;
- Електоральні настрої.
https://ua.interfax.com.u
a/news/video/682447.ht
ml
- Проблеми м. Києва;
- Рівень довіри до влади, у т.ч. до влади м.
Києва;
- Електоральні настрої.
https://ukranews.com/ne
ws/724629-9-09-20-1100-press-konferentsiyavybory-v-kieveveroyatnye-stsenarii
- Оцінки соціальноекономічної та
політичної ситуації в
країні
- Динаміка рівня
довіри до влади
- Оцінки діяльності
влади
- Оцінки парламентських партій
- Електоральні настрої.
https://ua.interfax.com.u
a/news/video/692970.ht
ml
- Оцінки соціальноекономічної та
політичної ситуації в
країні
- Динаміка рівня
довіри до влади
- Оцінки діяльності
влади
https://ua.interfax.com.u
a/news/video/706325.ht
ml
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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 2020 році наукові дослідження
здійснювали 44 докторів наук та 15 докторів за сумісництвом, 83 кандидатів наук та 10 кандидатів за сумісництвом. В 2020 р. пройшло суттєве поповнення наукового колективу Інституту своїми висококваліфікованими кадрами. Докторські дисертації захистили 5 співробітників, кандидатські – 2 співробітники Інституту. План бюджетного фінансування було виконано
в повному обсязі.
Незважаючи на пандемію Covid-19 продовжується фінансування Інституту з позабюджетних 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 та журналах, де Інститут
є засновником «Економіка і прогнозування», «Економіка України», «Економічна теорія»,
«Український соціум», міжнародному науковому журналі «Математичне моделювання в економіці».
В Інституті створені всі умови для плідної праці в наступному 2021 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 № 9 від 24 грудня 2020 року).
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академік НАН України

Геєць В.М.

