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Метою дослідження є розробка теоретичних положень та науково-практичних 
рекомендацій щодо створення сприятливих умов для модернізації традиційних та 
формування нових галузей економіки промислових регіонів України в умовах розширення 
та розвитку різноманітних форм і методів децентралізації державного управління. 

Розробки сприятимуть підвищенню рівня аналітичної обґрунтованості, 
концептуальної досконалості та практичної ефективності державного управління шляхом 
створення сприятливих режимів та умов для модернізації економіки промислових 
регіонів, визначення та стимулювання використання позитивних можливостей і 
перспектив розвитку та обмеження негативного впливу зовнішніх і внутрішніх викликів, в 
тому числі інтеграційних процесів. Дослідження спиратимуться на методи економічного, 
статистичного та математико-статистичного аналізу, моделювання й прогнозування, 
порівнянь та спостережень, анкетних опитувань та експертних оцінок, абстрактно-логічні 
методи та системного аналізу, які дозволять адекватно оцінити існуючі суперечності 
регіонального розвитку, виявити тенденції та причинно-наслідкові зв’язки, визначити 
ступінь залежності економічних та соціальних явищ від домінуючих факторів розвитку. 

Основні напрями дослідження:  
форми і методи децентралізації державного управління процесами модернізації 

економіки у промислових регіонах; 
дерегуляція підприємництва в умовах модернізації промислових регіонів; 
розвиток процесів інноваційної модернізації промисловості в умовах 

децентралізації управління; 
державне регулювання адаптації промисловості до зовнішніх впливів; 
міжрегіональний трансфер знань в контексті модернізаційних трансформацій; 
розвиток державно-приватного партнерства в умовах модернізації економіки і 

децентралізації управління. 
За підсумками досліджень передбачається підготувати матеріали концептуального, 

аналітичного, методичного та рекомендаційного характеру. Форма подання результатів – 
наукові доповіді, наукові аналітичні та доповідні записки, рекомендації та пропозиції до 
законодавчих і нормативно-правових актів, наукові публікації. Переважна частина 
наукової продукції буде спрямована органам державної влади і управління. Ознайомлення 
з результатами досліджень шляхом участі у конференціях і друку у фахових виданнях має 
забезпечити необхідну науково-практичну апробацію найважливіших результатів. 
 
12. Обґрунтування доцільності виконання  роботи (до 3 сторінок) 

1. Цілі та завдання роботи, її актуальність, соціальна та економічна 
значимість. Метою дослідження є розробка теоретичних положень та науково-
практичних рекомендацій щодо створення сприятливих умов для модернізації 
традиційних та формування нових галузей економіки промислових регіонів України в 
умовах розширення та розвитку різноманітних форм і методів децентралізації державного 
управління. 

Виконання НДР за обраною темою передбачає розв’язання таких основних 
наукових завдань: 

розробка концептуальних положень та рекомендацій щодо удосконалення форм і 
методів децентралізації державного управління економікою промислових регіонів; 

дослідження впливу державної та регіональної політики дерегуляції на створення 
сприятливих умов для підприємницької діяльності та модернізації управління житлово-
комунальним господарством у промислових регіонах; 

теоретичне обґрунтування і розробка пропозицій щодо розвитку процесів 
інноваційної модернізації промисловості в умовах децентралізації управління;  

розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо пом’якшення 
наслідків спаду промисловості та її модернізації задля подальшого відновлення 
конкурентоспроможності на традиційних і набуття її на нових ринках;  

 



міжрегіональний трансфер знань в умовах формування регіональних інноваційних 
систем та модернізаційних трансформацій; 

теоретичне обґрунтування і розробка пропозицій, які сприяють взаємодії бізнесу та 
влади  в умовах модернізації економіки і децентралізації управління. 

 
Актуальність НДР зумовлена: у практичному плані – необхідністю підвищення 

сприйняття базовими секторами економіки (паливно-енергетичний, гірничо-
металургійний та агропромисловий комплекси, машинобудування та виробнича 
інфраструктура) інноваційної діяльності, активізації їх взаємозв’язків з національними та 
зарубіжними виробниками наукоємної продукції; необхідністю розробки практичних 
рекомендацій щодо пом’якшення наслідків спаду промисловості, її модернізації задля 
подальшого відновлення конкурентоспроможності на традиційних та набуття її на нових 
ринках, а також інтеграції в глобальний економічний простір; у науковому плані – 
непередбачуваними наслідками змін у статусі територіальних утворень України і 
відповідним розривом певних виробничих зв'язків у структурі національного 
виробництва; відсутністю сучасних аналогів ефективного вирішення проблеми 
деіндустріалізації економіки, внаслідок чого питома вага підприємств, що відносяться до 
3-го технологічного укладу, зростає, а 4-го та 5-го – знижується, наявністю дискусійних 
методологічних та методичних питань стосовно формування і реалізації державної 
інноваційно-інвестиційної політики сприяння розвитку виробничої та соціальної сфери з 
урахуванням особливостей промислових регіонів та необхідністю розробки теоретичних 
положень щодо масштабів і напрямків державного втручання в процеси адаптації 
промисловості до зовнішніх впливів, зокрема у кризовий і посткризовий періоди, в умовах 
децентралізації влади. 

Соціально-економічне значення потенційних результатів НДР пов’язано з 
поліпшенням науково-аналітичного та нормативно-організаційного супроводження 
розробки та реалізації форм і методів державного регулювання в частині модернізації 
виробничої сфери з урахуванням особливостей децентралізації управління економікою 
промислових регіонів 

2. Стан розроблення проблеми. 
Промисловість України з позицій структурних перетворень і модернізації 

виробництва передбачає вирішення завдань, які пов’язані з перспективами розвитку 
виробничого комплексу, що є основою економіки країни, формує її експортний потенціал 
і бюджет, але переважно ґрунтується на застарілих технологіях індустріального 
суспільства (третій і четвертий технологічні уклади). Для багатьох виробництв цього 
комплексу характерна сировинна спрямованість, орієнтованість на світові ринки та 
залежність від зовнішньої кон’юнктури. Насамперед це стосується гірничо-видобувної, 
металургійної, хімічної промисловості. Тому першочерговим завданням є визначення 
перспективних напрямків розвитку промисловості, заснованих на сучасних технологіях, 
що мають необхідну базу для стратегічного ефективного функціонування. Вирішення цих 
завдань залежить від інституційного забезпечення зі створення передумов розробки та 
впровадження нових технологій, які відкривають виробничі можливості і освоєння яких 
забезпечує прорив у підвищенні ефективності економіки з послідовним переходом до 
нового етапу її зростання.  

Сучасний низький якісний рівень розвитку продуктивних сил України та 
сформовані в межах їх існування суспільні й виробничі відносини генерують нарощення 
структурних диспропорцій. Таке становище вимагає суттєвого оновлення технологій у 
сфері управління модернізацією промисловості, в тому числі з урахуванням регіональних 
особливостей. При цьому, структурні зміни, а також технологічні та інформаційні 
трансформації, які відбуваються в Україні, на фоні значного погіршення соціально-
економічної ситуації, вимагають використання на практиці нових концепцій, теоретико-
методологічних підходів, форм та методів стратегічного управління процесами 

 



модернізації. Саме тому, нагальним завданням є пошук ефективних форм та механізмів 
децентралізації управління з використанням результатів наукових розробок, які повинні 
містити комплексні підходи до визначення вагомості структурних зрушень, їх впливу на 
розвиток промисловості регіонів з метою підвищення результативності управління 
реальним сектором економіки та забезпечення економічного зростання промислових 
регіонів в Україні.  

У процесах модернізації саме держава має виступати у ролі основного 
«архітектора» та фінансового прискорювача соціально-економічних перетворень. Одним з 
ключових моментів сучасних концепцій державного управління є децентралізація, що 
припускає передачу повноважень і відповідальності від центральної державної влади на 
нижні рівні управління. У рамках загальної тенденції в кожній країні є свої форми і 
методи децентралізації, як унікальні в кожній країні природа, генезис і еволюція відносин 
між центральною і місцевою владою.  

Неоднорідність промислового розвитку регіонів України, що історично склалася, 
значно впливає на структуру та ефективність економіки, інституціональні перетворення і 
соціально-економічну політику, оскільки формує попит на різні інститути, різні механізми 
взаємодії місцевої влади і бізнесу, який розташований в регіоні. Тому форми і методи 
децентралізації управління процесами модернізації економіки промислових регіонів 
будуть мати свої особливості.  

Сучасний період світового економічного розвитку характеризується поглибленням 
процесів глобалізації і лібералізації міжнародної торгівлі, коли національні кордони 
«стираються» і компанії отримують дедалі більше свободи у переміщенні виробничої 
діяльності по всьому світу, розміщенні різних частин виробничого процесу там, де 
знаходяться локальні конкурентні переваги. Як відповідь на виклики нових світових 
реалій, Україна постала перед необхідністю активізації процесів інноваційної модернізації 
промисловості – найбільш ефективного засобу підвищення конкурентоспроможності 
підприємств та включення у глобальні ланцюжки формування вартості на більш вигідних 
засадах.  

На сьогоднішній день особливу значимість процеси інноваційної модернізації 
промисловості набувають для промислових регіонів в умовах необхідності найскорішого 
вирішення ними важливих стратегічних завдань, пов’язаних із оновленням техніко-
технологічної бази промислового сектору економіки та розширенням на її основі 
масштабів виробництва готової кінцевої продукції з високою доданою вартістю; 
забезпеченням збалансованого промислового, соціального та екологічного розвитку; 
реструктуризацією соціальної інфраструктури; зміцненням їх ділового іміджу.  

Розв’язання цих нагальних проблем не може бути забезпечено лише зусиллями 
державного центру та його органів управління. Тут необхідна й зацікавлена участь органів 
регіональної та місцевої влади, ініціатива і відповідальність яких мають бути підвищені 
завдяки децентралізації управління між різними рівнями влади з метою формування 
сприятливого регіонального економічного простору для усіх видів господарської 
діяльності, залучення інвестицій та людських ресурсів, генерації та просування інновацій 
відповідно до ринкових потреб. Процеси децентралізації управління здатні надати 
державній політиці модернізації національної економіки рис цілісності та збалансованості 
інтересів. 

Основна проблема розвитку малого і середнього підприємництва знаходиться в 
площині загального бізнес-клімату і може вирішуватись в рамках політики дерегуляції. 
Переорієнтація держави на політику підтримки та стимулювання є важливим механізмом 
створення умов для вільної конкуренції, залучення іноземних джерел інвестування, 
збільшення питомої ваги країни у міжнародному поділі праці. Також підтримка 
підприємництва з боку держави та залучення його до реалізації важливих державних 
програм (наприклад, реалізація інфраструктурних проектів) є однією з дієвих форм в 
розвинених країнах світу. Загалом як форма децентралізації – дерегуляція (від лат. regula – 

 



правило; англ. deregulation) – це скасування або скорочення державного регулювання у 
певній сфері суспільних відносин, та, як правило, означає зменшення державного 
контролю над тим, як ведеться бізнес у тій чи іншій галузі для стимулювання вільної 
конкуренції на ринках. Дерегуляція законодавчо стимулює ефективність виробництва і 
захищає права споживачів. Основними орієнтирами подальших кроків політики 
дерегуляції має стати передусім: здешевлення витрат бізнесу; виконання обов’язкових 
регуляцій; впровадження модернізованих регуляторних механізмів, що забезпечать 
виконання державою її базових функцій щодо гарантування прав і безпеки працюючих, 
безпеки споживання та життєдіяльності; забезпечення ефективного правозастосування; 
гарантування прав власності та господарського законодавства. 

Реформи у сфері дерегуляції бізнес-середовища та мотивації підприємництва до 
зростання повинні здійснюватися у напрямах: спрощення дозвільних процедур і реєстрації 
речових прав на нерухоме майно; спрощення процедур відкриття і закриття бізнесу; 
звуження прямого адміністративного державного контролю за діяльністю суб’єктів 
господарювання; реформування сфери надання адміністративних послуг, пом’якшення 
податкового тиску. 

На теперішній час опубліковано велику кількість робіт як вітчизняних, так і 
зарубіжних авторів, в яких розглядаються механізми пом’якшення наслідків криз у 
промисловості, напрямки її модернізації і відновлення на іншій технологічній базі. 
Чимало публікацій присвячено розв’язанню таких проблем в окремих, зокрема, 
промислово розвинених регіонах. Але переважна більшість цих публікацій стосується 
принципово інших криз. Розв’язання подібних до української промисловості проблем 
частково є у роботах, які присвячені відновленню економік Німеччини і Японії після 
другої світової війни. Певні аналогії можна віднайти у публікаціях, які присвячені кризам 
у промисловості після трансформації економічних систем у країнах, що утворилися після 
розпаду СРСР. Проте, оскільки період змін в промисловості (як, власне, і всій економіці) у 
вимірі за критерієм «об’єктивно необхідного часу» на такі зміни становить 15-20 років, в 
сучасних умовах, коли виробничо-економічний потенціал та структура ВВП країни мають 
за критерієм «усталеність» певну структуру, досвід СРСР не є коректним як з соціально-
економічної, так і з політичної точок зору. З огляду на це, можна сказати, що ефективного, 
а тим більше оперативного рецептів вирішення даної унікальної проблеми, як з 
теоретичної, так і з практичної точок зору, майже не існує.  

Трансфер технологій є ключовим чинником економічного розвитку України, 
оскільки забезпечує високі стандарти захисту прав інтелектуальної власності та позитивно 
впливає на розвиток внутрішнього виробництва на основі власних технологій. З 
урахуванням наведеного, доцільно проаналізувати досвід іноземних держав щодо 
залучення іноземних технологічних інвестицій та передачі технологій. Зокрема, в 
зарубіжних країнах законодавча регламентація трансферу технологій займає належне 
місце серед державного регулювання. Актуальним є здійснення дослідження та розробка 
рекомендацій в сфері інституційного та законодавчого регулювання у напрямках: створення 
системи засобів підтримки, що не суперечать вимогам СОТ, для конкретних галузей 
промисловості або окремих проектів; зміни законодавчих актів щодо реалізації наступних 
заходів: встановлення митних тарифів, компенсаційного мита, встановлення обмежень 
щодо вартості імпорту певних товарів тощо; здійснення реєстрації договорів, що мають 
зовнішньоекономічний характер з трансферу технологій проведення контролю з анти 
конкурентними діями в цих договорах; формування передумов для пришвидшення 
внутрішнього трансферу технологій в Україні, зокрема в напрямку формування системи 
комерціалізації наукових результатів, отриманих внаслідок державного фінансування, 
створення податкових стимулів у сфері передачі технологій та умов виплати винагороди 
авторам об'єкту права інтелектуальної власності, створення ринку венчурного капіталу. На 
сьогодні розвиток внутрішнього виробництва, що базується на власних технологіях, зміцнює 
позиції держави. Удосконалення нормативної бази дозволить пришвидшити процес 

 



впровадження науково-технічних розробок у виробництво та стимулюватиме інвестування в 
розвиток нових технологій. 

Під впливом розвитку процесу глобалізації, викликаних ним економічних криз і 
інституційних змін, появи нових проблем, вирішення яких неможливе без участі держави, 
набуває актуальності і поширюється державно-приватне партнерство. Наявність за 
теперішнього часу численних концепцій державно-приватного партнерства, що 
відрізняється поглядами на його економічну сутність, зміст поняття, сфери застосування, 
організаційно-правові форми реалізації та інші особливості, неготовність України за 
даними дослідження Європейського банку реконструкції та розвитку спільно з 
аналітичним відділом журналу «Economist» до впровадження механізму державно-
приватного партнерства в управлінську практику, незважаючи на збільшення в Україні 
кількості проектів державно-приватного партнерства, які реалізовуються, і зарахування 
України щодо «індексу готовності» за набраними балами (28 балів) до шести країн із 
перехідною економікою, які є останніми у списку і позначені як країни, що 
«народжуються» або формуються, а також нові вимоги до модернізації економіки в 
умовах децентралізації управління зумовлюють необхідність подальшого дослідження 
цього механізму регулювання економіки.  

Достатньо серйозна увага дослідженням перспектив розвитку окремих регіонів в 
умовах сучасних викликів глобалізації приділяється в Росії, зокрема в Раді з вивчення 
продуктивних сил Мінекономрозвитку Росії і РАН, Інституті системного аналізу РАН, 
Інституті економіки РАН, Інституті економіки і організації промислового виробництва 
Сибірського відділення РАН. В Україні питання розвитку регіонів та впливу на нього 
глобалізаційних процесів досліджуються такими установами, НАН України як: Інститут 
економіки та прогнозування, Інститут регіональних досліджень, Інститут проблем ринку 
та економіко-екологічних досліджень, Інститут економіко-правових досліджень та його 
Луганська філія, Національний інститутом стратегічних досліджень та ін.  

3. Досвід і доробок авторів. 
Авторський колектив ІЕП НАН України також має досвід досліджень регіональної 

проблематики і буде спиратися на попередній доробок, який сформувався при 
дослідженні проблем структурних трансформацій промислових регіонів (2009-2015), 
результати яких доповідалися на засіданнях ученої ради.  
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співробітництво); 3) дерегуляція – делегування функцій влади і управління ринковим, 
квазіринковим, неурядовим саморегулівним структурам зокрема і на регіональний рівень; 
4) мереживізація (деієрархізація, кластеризація) – створення умов для об’єднання на 
основі довгострокових угод стійких формувань, які в економічній сфері на основі 
використання своїх компетенцій реалізують ланцюжки створення вартостей з метою 
підвищення власної конкурентоспроможності та пропозиції ринку унікального продукту. 

Сучасна модель індустріального розвитку в умовах глобалізації розглядає світову 
економіку як багаторівневу нерівноважну систему, в якій може бути виділена деяка 
множина «умовно ідеальних» станів, в яких можуть знаходитися або між якими 
переміщатися національні індустріальні системи. В літературі згадуються наступні 
моделі: «традиційна індустріалізація» з переважанням добувних галузей промисловості, 
важкого та низько технологічного машинобудування з технологіями переважно 3-го та 4-
го укладів, які намагаються з метою підтримки конкурентоспроможності модернізувати 
до ринкових викликів сучасності; «некроіндустріалізація» - стан галузей промисловості з 

 



технологіями 3-го та 4-го укладів, які переживають процеси деіндустріалізації, умовно 
кажучи, першого типу - внаслідок скорочення виробничих потужностей внаслідок їх 
фізичного зносу та відсутності ринкового попиту на продукцію; «постіндустріалізація» - 
перехід до переважання технологій 5-го укладу, який супроводжується процесами 
деіндустріалізації, умовно кажучи, другого  типу – виводом за межи країни низько 
технологічних галузей (offshoring), введенням сучасних високотехнологічних виробничих 
потужностей орієнтованих на випуск продукції з високою часткою доданої вартості, 
інформатизацією суспільства, розвитком сфери сучасних наукоємних послуг; 
«неоіндустріалізація» - перехід до технологій 6-го укладу, який характеризується 
індивідуалізацією, наномініатюризацією, біотехнологізацією, когнітивізацією, розвитком 
3D-друку шляхом реіндустріалізації (reshoring), тобто збільшення в національній 
економіці робочих місць на базі цих технологій переважно в сфері малого та середнього 
підприємництва.  

Внаслідок відбору ефективних форм взаємодії бізнесу та влади процеси 
модернізації економіки в одних регіонах можуть прискоритися, в інших проходити 
повільніше. Тому необхідно визначити та обґрунтувати такі форми, методи, механізми та 
інструменти державного регулювання і управління економікою промислових регіонів, які 
б забезпечили формування сучасних конкурентоспроможних виробничих комплексів та 
потужних регіональних інноваційних систем, використовуючи координаційний вплив 
регіональних наукових центрів НАН і МОН України.  

5. Структура досліджень (викласти загальний план та методи досліджень, 
виділити етапи роботи). 

Виходячи з окреслених науково-практичних завдань у розв’язанні проблеми, 
наявного теоретико-методологічного доробку та можливостей дослідницького колективу, 
внутрішньої логіки та запланованого змісту НДР, її виконання структуровано за такими 
напрямами: 

дослідження змін форм та методів децентралізації державного управління та їх 
вплив на процеси модернізації економіки промислових регіонів; 

дослідження впливу державної та регіональної політики дерегуляції на створення 
сприятливих умов для підприємницької діяльності та модернізації управління житлово-
комунальним господарством у промислових регіонах; 

розвиток процесів інноваційної модернізації промисловості в умовах 
децентралізації управління; 

розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо пом’якшення 
наслідків спаду промисловості та її модернізації задля подальшого відновлення 
конкурентоспроможності на традиційних і набуття її на нових ринках;  

міжрегіональний трансфер знань в контексті модернізаційних трансформацій та 
децентралізації управління національною інноваційною системою; 

теоретичне обґрунтування і розробка пропозицій, які сприяють взаємодії бізнесу та 
влади в умовах модернізації економіки і децентралізації управління. 

Календарний план за науковою роботою за відомчим замовленням: 
№ 
п/п 

Найменування етапу робіт 

Термін 
виконання 
початок-

закінчення 
(місяць, рік) 

Виконавець 

1. Визначення теоретико - 
методологічного, інструментального 
та інформаційного забезпечення 
дослідження стану та проблем 
модернізації економіки промислових 
регіонів в умовах інтеграційних 

жовтень 2015 р. 
– грудень 2016 р. 

Відділи проблем 
регуляторної політики та 
розвитку підприємництва, 
проблем інноваційно-
інвестиційного розвитку 
промисловості і 

 



процесів та викликів глобалізації в 
контексті сучасних наукових 
підходів та міжнародного досвіду 

лабораторія соціально-
економічних проблем 
інноваційного розвитку 

2. Аналітичні оцінки зовнішніх та 
внутрішніх негативних впливів 
різних чинників на модернізацію 
економіки промислових регіонів, 
перспективи стимулювання їх 
конкурентних можливостей і переваг 
та обмеження впливу загроз на 
основі інноваційного розвитку в 
процесі децентралізації управління 

січень 2017 р. –  
грудень 2017 р. 

Відділи проблем 
регуляторної політики та 
розвитку підприємництва, 
проблем інноваційно-
інвестиційного розвитку 
промисловості і 
лабораторія соціально-
економічних проблем 
інноваційного розвитку 

3. Розробка концептуальних 
пропозицій та практичних 
рекомендацій щодо удосконалення 
управління процесами модернізації 
економіки промислових регіонів в 
контексті децентралізації та 
інтеграційних процесів  

січень 2018 р. – 
вересень 2018 р. 

Відділи проблем 
регуляторної політики та 
розвитку підприємництва, 
проблем інноваційно-
інвестиційного розвитку 
промисловості і 
лабораторія соціально-
економічних проблем 
інноваційного розвитку 

 
6. Наявність матеріально-технічної бази для виконання роботи. 
Колектив в основному забезпечений необхідними матеріально-технічними 

засобами для виконання дослідницьких завдань. Поліпшення матеріально-технічної бази 
передбачено у кошторисі на виконання НДР (форми Б5). 

 
13. Техніко-економічне обґрунтування (для прикладних науково-технічних розробок)    

Зазначити орієнтовні обсяги впровадження розробки, навести обрахунки 
економічної  ефективності витрат,  довести перевагу запропонованої розробки  перед 
іншими. 

 
13.1. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується (потрібне 
зазначити):  
[   ] немає аналогів у світі або краща за існуючі у світі аналоги  
[   ] немає аналогів в Україні 
[+] краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками 
[   ] перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками 
 
13.2. Очікувані наукові та науково-практичні результати, об’єкти права 
інтелектуальної власності (ОІВ), які плануються до впровадження після завершення 
роботи 
 

Найменування результатів, ОІВ Назва підприємства, 
організації, де 
передбачається 

використовувати результати, 
ОІВ   

Заплановані обсяги 
впровадження 

   
   
   
 

 



13.3. Потенційні споживачі наукових та науково-технічних результатів, об’єктів 
права інтелектуальної власності (ОІВ) 
 
Країна Назва підприємства, організації Найменування 

результатів, 
ОІВ 

Можливі 
обсяги 

споживання 
Україна Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, Міністерство економічного 
розвитку та торгівлі України, Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва  та 
житлово-комунального господарства України 

У вигляді 
концепцій, 
рекомендацій 
та пропозицій 

 

 
14. Об’єкти права інтелектуальної власності (ОІВ), використання яких 
передбачається під час проведення досліджень (для прикладних досліджень та 
фундаментальних, де використовуються ОІВ) 
 

Реєстраційний номер 
патенту, свідоцтва, 

країна (для ОІВ, 
набуття прав на які 

засвідчується охоронним 
документом) 

Назва необхідного 
патенту, ноу-хау, 

об’єкта авторського 
права та інших ОІВ 

Творець ОІВ Вид наявних  прав 
(виключні майнові 
права, виключна, 

невиключна, проста 
ліцензія ) чи є потреба в 

одержанні прав на 
використання 

    
    
    
 
 
15. Фінансові аспекти  роботи 
 
15.1. Загальна вартість роботи  10 075,308 тис. грн. 
словами: десять мільйонів сімдесят п’ять тисяч триста вісім тис. грн. 
 
15.2. Вартість роботи по роках: 
 

Роки виконання роботи 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Вартість виконання робіт (тис. грн.) 839,609 3358,436 3358,436 2518,827 
 
16. Наукові ради (комітети, комісії) НАН України, ради регіональних наукових 
центрів НАН і МОН України, яких доцільно залучити до експертної оцінки запиту - 
Північно-східний науковий центр НАН і МОН України (м. Харків).  
 
17. Кандидатури можливих експертів у галузі, до якої відноситься  робота, що 
пропонується 
 

Прізвище, ім‘я, по 
батькові 

Науковий ступінь, посада Місце роботи 

Алимов Олександр 
Миколайович 

академік НАН України, 
зав. відділом 

ДУ «Інститут економіки 
природокористування і сталого 
розвитку НАН України» 

Буркинський Борис 
Володимирович 

академік НАН України, 
директор 

Інститут проблем ринку та 
економіко-екологічних 
досліджень НАН України 

 



 
18. Додатки, що є невід’ємною частиною запиту на відкриття наукової роботи за 
      відомчою тематикою: 

1. Технічне завдання на виконання наукової роботи за відомчим замовленням 
(Додаток А). 
2. Планова калькуляція кошторисної вартості наукової роботи за відомчим 
замовленням (Додаток Б) та розрахунки витрат за статтями. 
3. Перелік статей накладних витрат (Додаток В). 

 
 
______________________ 
                       дата  
 
Керівник установи 
_________________________(розшифрувати) 
            (підпис) 
 
                                                     М.П.          
 
Науковий  керівник  роботи 
________________________ В.І.Ляшенко 
            (підпис) 
________________________ Л.М. Кузьменко 
            (підпис) 
 

 


