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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до Плану науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України 

План НДР інституту на 2020 р. розроблено з урахуванням 
найважливіших положень, які містяться в документах і матеріалах 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативних 
актах, прийнятих урядом у зв’язку з переходом до інноваційного 
розвитку економіки, згідно з постановами, розпорядженнями і 
завданнями Президії НАН України і Відділення економіки НАН 
України з проблем модернізації промисловості, відновлення 
промислового потенціалу та інфраструктури промислових регіонів.

Планом передбачається виконання НДР із проблем відповідно 
до  Основних наукових напрямів та найважливіших проблем 
фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 
гуманітарних наук НАН України на 2014-2018 роки, затверджених 
постановою Президії НАН України від 20.12.2013 р. № 179; 
Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень 
і науково-технічних розробок на період до 2020 року, затверджених 
постановою Президії НАН України від 14.09.2016 р. № 179, а також 
у рамках Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
28.12.2016 р. № 1056. 

Підготовка запитів на відкриття нових відомчих тем 
відбуватиметься відповідно до Постанови Президії НАН України 
«Про нову редакцію Порядку формування тематики та контролю за 
виконанням наукових досліджень у Національній академії наук 
України» від 13.04.2011 р. № 111; розпорядження Президії НАН 
України «Про внесення змін у форми, що стосуються калькуляції  
кошторисної вартості робіт та розрахунків витрат за статтями» від 
05.04.2013 р. № 232 та розпорядження Президії НАН України «Про 
першу чергу впровадження в НАН України Розподіленої 
інформаційної технології підтримки науково-організаційної 
діяльності НАН України» від 08.04.2016 р. № 219. 

У 2021 р. наукова діяльність інституту здійснюватиметься за 
такими напрямами: 

регуляторні режими стимулювання, модернізації та соціально-
економічного розвитку, структурна динаміка просторових 
утворень, інноваційні системи промислових регіонів; 

стратегія промислового розвитку в контексті світогосподар-
ських трансформацій та його фінансово-економічне регулювання; 

 проблеми мікроекономіки, відновлення та розбудова 
сучасного виробництва, забезпечення високої доданої вартості 
промислової продукції; 

соціально-економічні проблеми промислового виробництва; 
соціальне управління, трудові відносини та соціальна відпові-
дальність, людський капітал; соціальна політика і сталий розвиток. 

До Плану НДР інституту на 2021 р. включено дослідження із  
8 комплексних науково-дослідних тем, з яких 1 – за програмно-
цільовою та конкурсною тематикою НАН України, 7 − за відомчою 
тематикою, з яких 1 – за тематикою, що виконується за завданнями 
цільових наукових програм відділень НАН України. 

Із переліку науково-дослідних тем, які включено до плану 
2021 р., починаються дослідження за 2 темами, буде завершено  
5 науково-дослідних тем. 

Загальний обсяг фінансування відомчої тематики за планом 
на 2021 р. становить 14967,692 тис. грн. 

У 2021 р. інститут намагатиметься зберегти та розвинути 
наукові зв’язки та брати участь у спільній розробці фунда-
ментальних економічних проблем із провідними галузевими 
інститутами і ВНЗ України, зарубіжними науковими й освітніми 
установами, а саме: Інститутом демографії та соціальних дослід-
жень НАН України, Інститутом економіки та прогнозування НАН 
України, Інститутом регіональних досліджень НАН України, 
Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, 
Київським національним економічним університетом імені Вадима 
Гетьмана, НТУ «Дніпровська політехніка», Університетом еконо-
міки в Познані (м. Познань, Польща), Інститутом економіки На-
ціональної академії наук Білорусі (м. Мінськ, Білорусь), Лодзин-
ським університетом (Лодзі, Польща), Сілезьким університетом 
технологій, Державною установою вищої освіти ім. Стефана 
Баторія (Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego), Польща та ін. 

За результатами досліджень у 2021 р. заплановано підготувати 
2 колективні монографії. Міністерствам і відомствам, регіональним 
органам влади, підприємствам планується надіслати 8 наукових 
доповідей, 39 науково-доповідних й аналітичних записок.
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УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Плану науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України 

 
 

№ 
з/п 

Шифр 
теми Найменування програм (проблем) і тем Вид тематики Керівники тем Строк 

виконання тем

Теми, які  
завершуються 

у 2021 р.  
(квартал) 

1 ІІ-06-19 
Стратегічні напрями інтеграції України до науково-освітнього 
та інноваційного просторів ЄС: науково-інституційний 
супровід 

програмно-цільова 
та конкурсна 
тематика НАН 

України 

чл.-кор. НАН України 
Залознова Ю.С. 
д.е.н. Ляшенко В.І. 

I кв. 2020 р. −
IV кв. 2021 р. IV кв. 

2 ІІІ-02-19 Трансформація соціально-трудової сфери в умовах 
цифровізації економіки відомча 

акад. НАН України  
Амоша О.І.  
д.е.н. Новікова О.Ф. 

ІІІ кв.2019 р. −
ІV кв. 2021 р. IV кв. 

3 ІІІ-04-19 Довгострокові фактори і тенденції розвитку національної 
промисловості в умовах четвертої промислової революції 

відомча акад. НАН України 
Вишневський В.П. 

III кв. 2019 р. −
II кв. 2022 р. 

 

4 III-07-18 Формування інституційного середовища модернізації 
економіки старопромислових регіонів України 

відомча д.е.н. Ляшенко В.І. 
к.е.н. Підоричева І.Ю. 

ІV кв. 2018 р. −
III кв. 2021 р. ІІІ кв. 

5 ІІІ-01-21 Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових 
регіонів України 

відомча д.е.н. Ляшенко В.І. 
к.е.н. Підоричева І.Ю. 

ІV кв. 2021 р. −
I кв. 2024 р.  

6 III-08-18 Стимулювання інтелектуалізації підприємств реального 
сектору економіки відомча д.е.н. Булєєв І.П.,  

д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
ІV кв. 2018 р. −
III кв. 2021 р. ІІІ кв. 

7 IІI-05-20 Обґрунтування елементів циркулярної економіки у 
металургійному виробництві відомча к.т.н. Череватський Д.Ю. І кв. 2020 р. −  

IІ кв. 2022 р.  

8 III-06-21 Модернізація економіки старопромислових регіонів на 
засадах smart-спеціалізації відомча к.е.н. Петрова І.П. І кв. 2021 р. −  

IV кв. 2021 р. IV кв. 

    Завершується: 5 тем 
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РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2021 РІК 
 

з виконання наукової роботи № II-06-19  
«Стратегічні напрями інтеграції України до науково-освітнього та інноваційного 
просторів ЄС: науково-інституційний супровід»

Державний реєстраційний номер роботи 0121U109706 

вид тематики (назва програми, конкурсу)  
Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України 

Виконується за постановою Президії НАН України  
від 23.12.2020 р. № 296 

основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота 
просторовий економічний розвиток; інноваційний розвиток України; модернізація 
українського суспільства 
код  виду науково-технічної діяльності за Державним класифікатором України   
II.2 29.02.03_ 

 
 

 
Інститут економіки промисловості НАН України 

(назва установи) 
 

 
Таблиця 1 

Строки 
виконання роботи 

Фактичні витрати на виконання роботи 
у попередні роки (тис. грн) 

Планові витрати на поточний рік 
(тис. грн) 

Кількість співробітників, які беруть участь у виконанні 
роботи у поточному році 

Усього У т.ч. за рахунок коштів, які 
виділялися НАН України із 

загального фонду 
держбюджету 

(код бюджетної програми) 

Усього У т.ч. за рахунок коштів, які 
виділяються НАН України із 

загального фонду 
держбюджету 

(код бюджетної програми) 

За рахунок загального 
фонду бюджетного 

фінансування з боку НАН 
України 

За рахунок фінансування з 
боку сторонніх організацій 

наукових допоміжних наукових допоміжних 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I кв. 2020 р. − 
IV кв. 2021 р. 

816,434 816,434 
(КПКВК 6541230 

прикладна) 

1024,625 1024,625 
(КПКВК 6541230 

прикладна) 

16 - - - 
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Таблиця 2 
 

Назви основних (основного) етапів роботи на поточний рік 
та зміст робіт за етапами (етапом) 

 

Строк виконання 
основних етапів 

Назва структурного підрозділу 
установи. 

Керівник робіт за основним етапом. 
Відповідальні виконавці 

Очікувані результати. Можливі форми та 
місце впровадження. Економічний 
(соціальний, екологічний) ефект,  

що передбачається 
 
 

1 2 3 4 
Мета дослідження: 

розроблення науково-інституційних положень і 
рекомендацій щодо визначення стратегічних напрямів 

інтеграції України до науково-освітнього та інноваційного 
простору Європейського Союзу як джерела сталого 
випереджаючого інноваційного розвитку, виходячи з 

інтересів міждержавного і транскордонного 
співробітництва 

I кв. 2020 р. − 
IV кв. 2021 р. 

Відділ проблем регуляторної 
політики і розвитку 
підприємництва. 
Відділення проблем соціальної 
економіки та регіональної політики 
 
Керівники теми: 
чл.-кор. НАН України  
Залознова Ю.С. 
д.е.н. Ляшенко В.І. 

У 2021 р. заплановано підготувати: 
науково-доповідні записки – 2; 
науково-аналітичні записки – 6 
 

Етап VII 
Обґрунтування науково-методичних положень щодо 

проведення експерименту з формування відповідної ніші 
україно-польського науково-освітнього та інноваційного 

простору у вигляді пілотного проекту створення 
транскордонного високотехнологічного кластеру  

на базі Придніпровського наукового центру  
НАН України і МОН України 

I-II кв. 2021 р. 
 
 

Відповідальні виконавці:  
чл.-кор. НАН України, 
Залознова Ю.С. 
д.е.н. Харазішвілі Ю.М. 
Виконавці: 
к.е.н. Солдак М.О. 
к.е.н. Вишневський О.С. 
пров. екон. Васильченко О.Р. 
пров. екон. Кузнєцова І.А. 
 

Науково-аналітична записка щодо іден-
тифікації та порівняльного аналізу  україн-
ського і польського науково-освітнього та 
інноваційного простору з визначенням 
можливостей, обмежень та загроз щодо 
перспективи європейської інтеграції України 
(Урядовий офіс координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції; Комітет 
Верховної Ради з питань європейської 
інтеграції; Державна регуляторна служба; 
обласні державні адміністрації) 
Науково-аналітична записка щодо 
моделювання та порівняльного аналіз внеску 
в економічне зростання інноваційних факто-
рів України та Польщі на базі виробничої 
функції Кобба–Дугласа  (Урядовий офіс 
координації європейської та євроатлантичної 
інтеграції; Комітет Верховної Ради з питань 
європейської інтеграції; Державна регуля-
торна служба; обласні державні 
адміністрації). 
Соціально-економічний ефект: 
обґрунтування міждержавних пріоритетів у 
процесі формування україно-польського 
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1 2 3 4 
науково-освітнього та інноваційного 
простору 

Етап VIII 
Розроблення науково-інституційних положень і 

рекомендацій щодо визначення стратегічних напрямів 
інтеграції України до науково-освітнього та інноваційного 

просторів ЄС з урахуванням визначених обмежень і 
можливостей з метою забезпечення сталого 
випереджаючого інноваційного розвитку 

I-III кв. 2021 р. 
 

Відповідальні виконавці:  
чл.-кор. НАН України  
Залознова Ю.С. 
д.е.н. Ляшенко В.І. 
Виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
д.е.н. Харазішвілі Ю.М. 
д.е.н. Шевцова Г.З. 
д.е.н. Осадча Н.В.  
к.е.н. Солдак М.О. 
к.е.н. Підоричева І.Ю. 
к.е.н. Землянкін А.І.  
к.е.н. Вишневький О.С. 
к.е.н. Петрова І.П. 
к.е.н. Трушкіна Н.В. 
голов. екон. Лях І.І.  
пров. екон. Васильченко О.Р. 
пров. екон. Колєснікова Г.В. 
пров. екон. Кузнєцова І.А. 
 

Науково-доповідна записка з обґрунту-
ванням стратегічних напрямів інтеграції 
України до європейських дослідницького та 
освітнього просторів (ВРУ, Віцепрем’єр-
міністру з європейської та євроатлантичної 
інтеграції України, МОН України).  
Соціально-економічний ефект: підвищення 
якості прийняття управлінських рішень 
щодо посилення співробітництва з країнами-
членами ЄС у науково-освітній та 
інноваційній сферах 
 
Науково-аналітична записка щодо емпі-
ричного дослідження особливостей міждер-
жавного і транскордонного науково-
освітнього та інноваційного співробітництва 
України та ЄС (результати експертного 
опитування) 
Науково-доповідна записка щодо обґрун-
тування науково-інституційних положень і 
розроблення рекомендацій зі створення 
філій при наукових та освітніх закладах 
країн ЄС у контексті активізації інтеграції 
України до єдиного європейського 
дослідницького та інноваційного простору 
(Урядовий офіс координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції; Комітет 
Верховної Ради з питань європейської 
інтеграції; Державна регуляторна служба; 
обласні державні адміністрації) 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
використання євроінтеграційного потенці-
алу України 
 
Науково-аналітична записка щодо 
моделювання та обґрунтування  сценаріїв 
виконання стратегічних напрямів інтеграції 
України до науково-освітнього та іннова-
ційного просторів ЄС як джерела сталого 
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випереджаючого інноваційного розвитку 
(Урядовий офіс координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції; Комітет Вер-
ховної Ради з питань європейської інтеграції; 
Державна регуляторна служба; обласні 
державні адміністрації) 
Соціально-економічний ефект:  
обґрунтування міждержавних пріоритетів у 
процесі формування україно-польського на-
уково-освітнього та інноваційного простору 
 
Науково-аналітична записка з визначенням 
стратегічних напрямів інтеграції України до 
науково-освітнього та інноваційного про-
сторів ЄС (Міністерство освіти і науки 
України). 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
якості науково-освітнього та інноваційного 
процесів в Україні 
 
Науково-аналітична записка з обґрунту-
ванням рекомендацій щодо інтеграції 
України до європейських інноваційних 
мереж (Віце-прем’єр-міністру з європейської 
та євроатлантичної інтеграції України, 
Урядовому офісу координації європейської 
та євроатлантичної інтеграції, Мінекономіки 
України, МОН України, обласним 
державним адміністраціям). 
Соціально-економічний ефект: забезпечення 
наукової обґрунтованості заходів щодо 
інтеграції України до європейських 
інноваційних мереж 

Етап IX 
Підготовка заключного звіту за дослідницьким проектом 

«Стратегічні напрями інтеграції України до науково-
освітнього та інноваційного просторів ЄС: науково-

інституційний супровід», представлення його на вченій 
раді інституту 

 

IV кв. 2020 р. Відповідальні виконавці:  
чл.-кор. НАН України  
Залознова Ю.С. 
д.е.н. Ляшенко В.І. 
Виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
д.е.н. Харазішвілі Ю.М. 
д.е.н. Шевцова Г.З. 

Заключний звіт за темою дослідження 
(Вчена рада інституту)  
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1 2 3 4 
д.е.н. Осадча Н.В. 
к.е.н. Солдак М.О. 
к.е.н. Підоричева І.Ю. 
к.е.н. Землянкін А.І.  
к.е.н. Вишневький О.С. 
к.е.н. Петрова І.П. 
к.е.н. Трушкіна Н.В. 
голов. екон. Лях І.І. 
пров. екон. Васильченко О.Р. 
пров. екон. Колєснікова Г.В. 
пров. екон. Кузнєцова І.А. 

 
 

Вчений секретар установи 
кандидат економічних наук ________________________________________ М.О. Солдак 

 
Наукові керівники теми: 
 
член-кореспондент НАН України ________________________________________ Ю.С. Залознова 
 
 
доктор економічних наук, професор ________________________________________ В.І. Ляшенко 
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РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2021 РІК 

на виконання наукової роботи № ІІІ-02-19  

«Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки» Державний реєстраційний номер роботи: 0119U001481 
вид тематики: відомча  
основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота: 
соціально-економічні проблеми промислового виробництва; соціальне 
управління, трудові відносини та соціальна відповідальність; соціальна 
політика, сталий та цифровий розвиток; 

Виконується за постановою бюро Відділення економіки НАН України від 
25.09.2018 р., Протокол № 8 

код виду науково-технічної діяльності за Державним класифікатором України:  
ІІ.2 29.02.03 

 

  
 

Інститут економіки промисловості НАН України 
(назва установи) 

 

 
Таблиця 1 

Строки виконання  
роботи 

Фактичні витрати на виконання 
роботи у попередні роки (тис. грн) 

Планові витрати на поточний рік 
(тис. грн) 

Кількість співробітників, які беруть участь  
у виконанні роботи у поточному році 

 Всього 
 

В т.ч. за рахунок коштів, 
які виділялися НАН  
України із загального 

фонду держбюджету (код 
бюджетної програми) 

Всього 
 

В т.ч. за рахунок коштів, які 
виділялися НАН  

України із загального  
фонду держбюджету (код 
бюджетної програми) 

За рахунок загального 
фонду бюджетного  

фінансування з боку НАН 
України 

За рахунок фінансування  
з боку сторонніх  

1 2 3 4 5 6 7 
ІІІ кв. 2019 
ІV кв. 2021 

2663,574 2663,574 
(КПКВК 6541030 

ЦП фундаментальна) 

2285,512 2285,512 
(КПКВК 6541030 

ЦП фундаментальна) 

наукових допоміжних наукових допоміжних 

     9 3 - - 
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Таблиця 2 
Назви основних (основного) етапів роботи на 
поточний рік та зміст робіт за етапами (етапом) 

 

Строк 
виконання 
основних 
етапів 

Назва структурного підрозділу установи. 
Керівник робіт за основним етапом. 

Відповідальні виконавці 

Очікувані результати. Можливі форми та місце 
впровадження. Економічний (соціальний, 
екологічний) ефект, що передбачається 

 

1 2 3 4 
Мета дослідження 

Розробка теоретико-методологічних основ 
трансформації соціально-трудової сфери в 

умовах цифровізації економіки відповідно до 
ідеологічних засад і принципів сучасної 

парадигми сталого розвитку 

 
ІІІ кв.2019 р. - 
ІV кв. 2021 р. 

Відділ економічних проблем соціальної 
політики 
Керівники теми: 
акад. НАН України Амоша О.І. 
д.е.н. Новікова О.Ф. 

У 2021 р. заплановано підготувати: 
наукові доповіді – 3 
науково-доповідні записки – 7 
 

Підтема «а» 
«Теоретико-концептуальні засади модернізації 
соціально-трудової сфери в умовах розвитку 

цифрової економіки». 
 

ІІІ кв.2019 р. - 
ІV кв. 2021 р. 

Керівники підтеми: 
д.е.н. Новікова О.Ф., 
акад. НАН України Амоша О.І. 

Наукові доповіді, науково-доповідні записки, статті, 
розділи в монографію 

Етап V 
Стратегічні та інституційні засади залучення 
потенціалу громадянського суспільства до 

цифрових трансформацій у контексті сталого та 
безпечного розвитку. 

І кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
м.н.с. Касперович О.Ю. 
пров. інж. Красуліна Я.Є. 

Науково-доповідна записка із обгрунтуванням 
стратегічного та інституційного забезпечення 
залучення громадянського суспільства до цифро-
візації (Верховна Рада України, КМУ, Міністерство 
цифрової трансформації України, Мінрозвитку 
громад України). 
Соціально-економічний ефект: обґрунтування 
рекомендацій для Національної стратегії розвитку 
ОГС до 2026 р. 
 

Етап VІ 
Формування правових засад стимулювання 
розвитку цифрової економіки в Україні та 

розробка пропозицій до законопроектів 4303, 
4303-1, 4303-2 

 

І кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
чл.-кор. НАН України 
Залознова Ю.С. 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Остафійчук Я.В. 
д.е.н. Хандій О.О. 
д.е.н. Азьмук Н.А. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
к.е.н. Новак І.М. 
к.е.н. Амоша О.О. 
м.н.с. Касперович О.Ю. 
пров. інж. Красуліна Я.Є. 
 

Науково-доповідна записка з оцінки проєктів 
законів України (проекти  4303, 4303-1, 4303-2)  
(Верховна Рада України, Міністерство цифрової 
трансформації України). 
Соціально-економічний ефект: удосконалено зміст 
законопроєктів на підставі збалансування їх змісту 
та поєднання в один 4303-Д. 
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1 2 3 4 
Етап VІІ 

Теоретичні засади дослідження впливу процесів 
цифровізації на економічний та соціально-

трудовий розвиток в контексті реалізації Цілей 
сталого розвитку 

І-ІІІ кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Остафійчук Я.В. 
д.е.н. Хандій О.О. 
к.е.н. Шамілева Л.Л. 
к.е.н. Новак І.М. 
пров. інж. Красуліна Я.Є. 

Наукова доповідь: узагальнення теоретичних та 
концептуальних засад цифрового, трудового та 
сталого розвитку (Міністерство цифрової трансфор-
мації України, Мінекономрозвитку України, 
Верховна Рада України, Офіс Президента України). 
Соціально-економічний ефект: подолання протиріч 
та забезпечення збалансованості  цифрового, 
трудового та сталого розвитку.. 

Етап VІІІ 
Розробка концептуальних основ управління 
процесами трансформації соціально-трудової 
сфери в умовах цифровізації економіки та 

сталого розвитку 

І-ІІ кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
к.е.н. Шастун А.Д. 
к.е.н. Амоша О.О. 
м.н.с. Касперович О.Ю. 
пров. інж. Красуліна Я.Є. 

Наукова доповідь із обґрунтуванням концепту-
альних основ управління процесами трансформації 
соціально-трудової сфери в умовах цифровізації 
економіки та сталого розвитку (Верховна рада 
України, Кабінет Міністрів України, Мінрозвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, Міністерство цифрових трансформацій 
України, Міністерство соціальної політики). 
Соціально-економічний ефект: модернізація 
державного управління щодо соціально-трудового, 
цифрового та сталого розвитку. 

Етап ІХ 
Розробка правових, концептуальних та 

стратегічних засад забезпечення  інформаційної 
безпеки в соціально-трудовій сфері в умовах 

цифрової економіки 

І-ІІІ кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
акад. НАН України Амоша О.І. 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Азьмук Н.А. 

Наукова доповідь з теоретико-методологічним 
обгрунтуванням правових, концептуальних та стра-
тегічних засад інформаційної безпеки соціально-
трудової сфери за умов цифровізації (до Міністер-
ства інформації та культури України, Мінеконом-
розвитку України, Офісу Президента України, 
відповідних комітетів ВРУ). 
Соціально-економічний ефект: мінімізація ризиків 
та небезпек в інформаційній та трудовій сферах за 
умов цифровізації та стратегічні напрями їх 
попередження.  

Етап Х 
Розробка «дорожної карти» забезпечення  

конструктивної взаємодії  суб’єктів  соціально-
трудових відносин  в умовах цифрових 

трансформацій. 
 

ІІ-ІІІ кв.  
2021 р. 

Відповідальні виконавці: 
к.соц.н. Панькова О.В. 
м.н.с. Касперович О.Ю. 
пров. екон. Іщенко О.В. 
 

Науково-доповідна записка із розробки стра-
тегічних напрямів та механізмів активізації 
потенціалу громадянського суспільства в умовах 
цифрового розвитку (Офіс Президента України, 
Комітет Верховної ради з питань цифрових 
трансформацій, Міністерство цифрових трансфор-
мацій України, Міністерство соціальної політики, 
Комітету Верховної ради з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів, Федерація 
профспілок України). 
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1 2 3 4 
Соціально-економічний ефект: побудова соціально-
трудових відносин в цифровій сфері на партнер-
ських засадах 

Етап XІ 
Підготовка та проведення круглого столу 

ІІІ-ІV кв. 
2021 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Хандій О.О. 
д.е.н. Остафійчук Я.В. 
д.е.н. Азьмук Н.А. 
к.е.н. Шамілева Л.Л. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
к.е.н. Шастун А.Д. 
к.е.н. Амоша О.О. 
к.е.н. Новак І.М. 
м.н.с. Касперович О.Ю. 
пров. інж. Красуліна Я.Є. 

Організація та проведення круглого столу. 
Соціально-економічний ефект: оприлюднення 
результатів НДР 

Етап XІІ 
Підготовка розділів монографії  

та заключного звіту 

ІІІ-ІV кв. 
2021 р. 

Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Хандій О.О. 
д.е.н. Азьмук Н.А. 
к.е.н. Шамілева Л.Л. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
к.е.н. Новак І.М. 
м.н.с. Касперович О.Ю. 
пров. екон. Іщенко О.В. 
пров. інж. Красуліна Я.Є. 

Рукопис колективної монографії. Представлення на 
вченій раді ІЕП НАН України. 
Заключний звіт. Представлення на вченій раді ІЕП 
НАН України. Оформлення та подання до 
Відділенні економіки Президії НАН України 

Підтема «б» 
«Дослідження потенціалу трансформацій 
зайнятості відповідно до цілей сталого 

розвитку в умовах цифровізації економіки» 

 Керівники підтеми: 
чл.-кор. НАН України  
Залознова Ю.С. 
д.е.н. Остафійчук Я.В. 
д.е.н. Хандій О.О. 

Наукові доповіді, науково-доповідні та науково-
аналітичні записки, статті 

Етап ІV 
Обґрунтування перспективних напрямів 
розвитку компетентностей працівника в 

цифровій економіці 
 

І кв. 2021 р. Відповідальні виконавці:  
д.е.н. Хандій О.О. 
д.е.н. Остафійчук Я.В.  
д.е.н. Азьмук Н.А. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
 
 

Науково-доповідна записка з обґрунтуванням 
перспективних моделей компетентностей праців-
ника в цифровій економіці та забезпечення їх 
формування й реалізації (Верховна рада України, 
Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти та 
науки України, Міністерство цифрових трансфор-
мацій України). 
Соціально-економічний ефект: визначення шляхів 
поліпшення якості підготовки кадрів для потреб 
цифрової економіки, реалізація яких дозволить 
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підвищити продуктивність праці та мінімізувати 
видатки на перепідготовку робочих кадрів 

Етап V 
Дослідження зв’язків між процесами цифрової 
трансформації економіки та розвитком моделей 

управління персоналом підприємств 

І кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Новак І.М. 
 

Науково-доповідна записка з оцінкою змін в 
моделях управління персоналом підприємств при 
цифрових трансформаціях економіки (Федерація 
роботодавців України, Міністерство цифрових 
трансформацій України, Міністерство стратегічних 
галузей промисловості України). 
Соціально-економічний ефект: визначення 
ефективних моделей управління персоналом 
підприємств за умов цифровізації та надання 
обґрунтувань їх розповсюдження 

Етап VI 
Поглибити наукові підходи до аналізу ризиків у 

соціально-трудовій сфері, обумовлених 
процесами цифровізації економіки 

ІІ-ІІІ кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Шамілева Л.Л. 
к.е.н. Шастун А.Д. 
 

Науково-доповідна записка з обґрунтуванням 
нуково-методичних підходів до формування 
системи управління ризиками у сфері зайнятості 
населення в умовах цифровізації економіки та 
практичними рекомендаціями для органів влади 
(Верховна рада України, Кабінет Міністрів України, 
Мінрозвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України, Міністерство соціальної 
політики України, Міністерство цифрових 
трансформацій України).  
Соціально-економічний ефект: зростання 
можливостей удосконалення оцінки ризиків у сфері 
зайнятості населення, запровадження якої дозволить 
зменшити збитки від негативних наслідків 
цифровізації економіки 

Етап VIІ 
Розробка стратегічних напрямів політики 

зайнятості на принципах сталого розвитку в 
умовах цифровізації економіки. 

ІІ-ІІІ кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
чл.-кор. НАН України  
Залознова Ю.С. 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Остафійчук Я.В.  
к.е.н. Шамілева Л.Л. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
к.е.н. Шастун А.Д. 
к.е.н. Амоша О.О. 
м.н.с. Касперович О.Ю. 
пров. інж. Красуліна Я.Є. 

Науково-доповідна записка з визначенням 
стратегічних напрямів, архітектоніки та домінант 
політики зайнятості населення на принципах 
сталого розвитку в умовах цифровізації економіки 
(Верховна Рада України, Мінрозвитку економіки 
торгівлі та сільського господарства України, 
Міністерство цифрової трансформації, Державна 
служба зайнятості України). 
Соціально-економічний ефект: запропоновано 
стратегічні напрями та рекомендації щодо побудови 
збалансованої та гнучкої політики зайнятості в 
умовах цифрових трансформацій 
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Етап VIІ 

Підготовка та проведення круглого столу. 
ІІІ-ІV кв. 
2021 р. 

Відповідальні виконавці: 
чл.-кор. НАН України 
Залознова Ю.С. 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Остафійчук Я.В. 
д.е.н. Азьмук Н.А. 
к.е.н. Шамілева Л.Л. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
к.е.н. Новак І.М. 
пров. інж. Красуліна Я.Є. 

Організація  та проведення круглого столу за темою 
дослідження. 
Соціально-економічний ефект: Оприлюднення 
результатів дослідження, обмін науковими 
здобутками, налагодження наукових контактів для 
співпраці 

Етап VIІI 
Підготовка розділів до колективної монографії 

та заключного звіту 

ІІІ-ІV кв. 
2021 р. 

Відповідальні виконавці: 
чл.-кор. НАН України 
Залознова Ю.С. 
д.е.н. Остафійчук Я.В. 
д.е.н. Азьмук Н.А. 
д.е.н. Хандій О.О. 

Рукопис колективної монографії. Представлення на 
вченій раді ІЕП НАН України. 
Заключний звіт. Представлення на вченій раді ІЕП 
НАН України. Оформлення та подання до 
Відділенні економіки Президії НАН України 

 
 

Вчений секретар установи 
кандидат економічних наук ________________________________________ М.О. Солдак 

 
 

Наукові керівники теми: 
 
академік НАН України ________________________________________ О.І. Амоша  
 
 
доктор економічних наук, професор  ________________________________________ О.Ф. Новікова  
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РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2021 РІК 
 

з виконання наукової роботи № ІІІ-04-19 
«Довгострокові фактори і тенденції розвитку національної промисловості в умовах 
четвертої промислової революції» 

 
Державний реєстраційний номер роботи: 0119U001473 

Вид тематики: відомча 
Основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота:  
стратегія промислового розвитку в контексті світогосподарських трансформацій  
та його фінансово-економічне регулювання 
Код виду науково-технічної діяльності за Державним класифікатором України: 
II.2  29.07.01 

 
Виконується згідно з постановою бюро Відділення економіки НАН 
України від 25.09.2018 р., протокол № 8 
 

Інститут економіки промисловості НАН України 
(назва установи) 

 

 

Таблиця 1 

Строки 
виконання 
роботи 

Фактичні витрати на виконання роботи у 
попередні роки (тис. грн) 

Планові витрати на поточний рік  
(тис. грн) 

Кількість співробітників, які беруть участь у виконанні 
роботи у поточному році 

Усього У т. ч. за рахунок коштів, які 
виділялися НАН України із 
загального фонду держбюджету 

(код бюджетної програми) 

Усього У т. ч. за рахунок коштів, які 
виділяються НАН України із 
загального фонду держбюджету 

(код бюджетної програми) 

За рахунок загального 
фонду бюджетного 

фінансування з боку НАН 
України 

За рахунок фінансування з 
боку сторонніх організацій 

наукових допоміжних наукових допоміжних 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

III кв. 2019 р. − 
II кв. 2022 р. 

6359,868 
 

6359,868 
(КПКВК 6541030 
фундаментальна) 

5089,921 
 
 

5089,921 
(КПКВК 6541030 
фундаментальна) 

9 3 - - 

 

Таблиця 2 
Назви основних (основного) етапів роботи на поточний 

рік та зміст робіт за етапами (етапом) 
 

Строк виконання 
основних етапів 

Назва структурного підрозділу 
установи. 

Керівник робіт за основним етапом. 
Відповідальні виконавці 

Очікувані результати. Можливі форми та 
місце впровадження. Економічний 
(соціальний, екологічний) ефект,  

що передбачається 
 

1 2 3 4 
Мета дослідження: 

обґрунтування комплексу теоретико-методологічних і 
науково-методичних підходів та розробка 

III кв. 2019 р. − 
II кв. 2022 р. 

Відділ фінансово-економічних проб-
лем використання виробничого 
потенціалу. 

У 2021 р. заплановано підготувати: 
наукові доповіді − 3; 
науково-доповідні записки – 5; 
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концептуальних положень щодо визначення 
довгострокових чинників і тенденцій розвитку 

національної промисловості з урахуванням нових 
перспектив і ризиків розвитку, пов'язаних із четвертою 

промисловою революцією 

Керівник теми: 
акад. НАН України Вишневський В.П. 

науково-аналітичні записки − 3 
 

Підтема "а" 
Теоретико-методологічні засади визначення 
довгострокових факторів і тенденцій розвитку 

промисловості 

III кв. 2019 р. − 
II кв. 2022 р. 

Керівник підтеми:  
акад. НАН України Вишневський В.П. 
 

Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Заніздра М.Ю. 
к.е.н. Збаразська Л.О. 
к.е.н. Турлакова С.С. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 

 

Етап VII 
 

Концептуальні положення щодо визначення 
особливостей довгострокових факторів і тенденцій 
розвитку національної промисловості та її галузей 

I-ІІ кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:  
акад. НАН України Вишневський В.П. 
 
Виконавці: 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Збаразська Л.О.  
к.е.н. Чекіна В.Д. 
 

Науково-аналітична записка щодо 
підходів до визначення особливостей 
довгострокових факторів і тенденцій 
розвитку національної промисловості та її 
галузей (Координаційному центру з питань 
промисловості).  
Соціально-економічний ефект: підвищення 
ступеня наукової обґрунтованості 
промислової політики України 

Етап VIII 
 

Концептуальні положення щодо форсайтингу 
податково-бюджетного, грошово-кредитного та 
екологічного регулювання розвитку національної 

промисловості 

ІІ кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:  
акад. НАН України Вишневський В.П. 
 
Виконавці: 
к.е.н. Заніздра М.Ю. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
асп. Кувалдіна О.О. 

Науково-аналітична записка щодо 
підходів до форсайтингу екологічного ре-
гулювання розвитку національної промис-
ловості (Координаційному центру з питань 
промисловості, Міністерству охорони 
навколишнього природного середовища 
України). 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
ефективності екологічного регулювання 
розвитку національної промисловості на 
довгострокову перспективу. 

Етап IX 
Концептуальні положення щодо економіко-

математичного моделювання довгострокового розвитку 
національної промисловості 

ІІІ кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:  
к.е.н. Турлакова С.С. 
 
Виконавці: 
к.е.н. Охтень О.О. 
к.е.н. Дасів А.Ф. 
 
 

Науково-аналітична записка щодо 
підходів до моделювання довгострокових 
факторів і тенденцій розвитку національної 
промисловості (Міністерству розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України; Координаційному 
центру з питань промисловості). 
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Соціально-економічний ефект: розвиток 
концептуальних і науково-методичних 
положень з економіко-математичного 
моделювання довгострокових факторів і 
тенденцій розвитку промисловості. 

Етап X 
Підготовка наукових доповідей з теоретико-

методологічних засад і економіко-математичного 
моделювання довгострокових факторів і тенденцій 

розвитку промисловості 

IV кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:  
акад. НАН України Вишневський В.П. 
 
Виконавці: 
к.е.н. Турлакова С.С. 
к.е.н. Охтень О.О. 
к.е.н. Дасів А.Ф. 
пров. екон. Шуміло Я.М. 
асп. Логвіненко Б.І. 
 

Наукова доповідь з проблем економіко-
математичного моделювання довгостро-
кового розвитку промисловості України 
(Міністерству розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України; 
Міністерству з питань стратегічних галузей 
промисловості України). 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
ступеня наукової обґрунтованості 
визначення довгострокових факторів і 
тенденцій розвитку промисловості України. 

Підтема "б" 
Аналіз особливостей довгострокових факторів і 

тенденцій розвитку національної промисловості та її 
галузей 

III кв. 2019 р. − 
II кв. 2022 р. 

Керівники підтеми: 
акад. НАН України Вишневський В.П.  
к.е.н. Збаразська Л.О.  
 
Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Нікіфорова В.А. 
д.е.н. Шевцова Г.З. 
к.т.н. Череватський Д.Ю. 

 

Етап VII 
Концептуальні і практичні положення щодо 

довгострокових факторів і тенденцій розвитку паливно-
енергетичного комплексу України 

I-ІІ кв. 2021 р. Відповідальний виконавець: 
акад. НАН України Вишневський В.П. 
 
Виконавці: 
к.т.н. Череватський Д.Ю. 
пров. екон. Чейлях Д.Д. 

Аналітичні матеріали до наукової доповіді 
щодо особливостей довгострокових 
факторів і тенденцій розвитку національної 
промисловості та її галузей 

Етап VIIІ 
Концептуальні і практичні положення щодо 

довгострокових факторів і тенденцій розвитку чорної 
металургії України 

ІІ-III кв. 2021 р. Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Нікіфорова В.А. 
 
 
Виконавці: 
к.е.н. Збаразська Л.О. 
голов. екон. Телюк В.А. 
пров. екон. Щербакова С.О. 
екон. I к. Іванова Р.М. 

Науково-доповідна записка з питань довго-
строкових тенденцій і факторів розвитку 
металургійної промисловості України 
(Міністерству з питань стратегічних галузей 
промисловості України, Координаційному 
центру з питань промисловості, профіль-
ному Комітету Верховної Ради України). 
Соціально-економічний ефект: розвиток 
науково-аналітичного обґрунтування 
довгострокових факторів і тенденцій 
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розвитку української металургії у контексті 
світових трансформацій 

Етап IX 
Концептуальні і практичні положення щодо 

довгострокових факторів і тенденцій розвитку хімічної 
промисловості України 

ІІІ- IV кв. 2021 р. Відповідальний виконавець: 
д.е.н. Шевцова Г.З. 
 

Виконавець: 
асп. Соколова Г.Б. 
 
 
 
 
 

Науково-доповідна записка з довгостро-
кових перспектив розвитку хімічної 
промисловості України (Верховній Раді 
України, Міністерству розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України, 
Координаційному центру з питань 
промисловості). 
Соціально-економічний ефект: розширення 
інформаційно-аналітичної бази та забезпе-
чення наукової обґрунтованості розроблен-
ня довгострокової стратегії розвитку 
хімічної промисловості України 

Етап X 
Підготовка наукової доповіді з визначення особливостей 

довгострокових факторів і тенденцій розвитку 
національної промисловості та її галузей 

IV кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
акад. НАН України Вишневський В.П. 
к.е.н. Збаразська Л.О. 
 

Виконавці: 
к.е.н. Нікіфорова В.А. 
м.н.с. Воргач О.А. 
голов. екон. Телюк В.А. 
пров. екон. Щербакова С.О. 
екон. I к. Іванова Р.М. 
 

Наукова доповідь щодо особливостей 
довгострокових факторів і тенденцій роз-
витку національної промисловості та її 
галузей (Міністерству з питань стратегічних 
галузей промисловості України, Координа-
ційному центру з питань промисловості, 
профільному Комітету Верховної Ради 
України). 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
ступеня наукової обґрунтованості визна-
чення довгострокових факторів і тенденцій 
розвитку національної промисловості 
(галузевий аспект) 

Підтема "в" 
Розробка науково-методичних підходів до форсайтингу 

податково-бюджетного, грошово-кредитного та 
екологічного регулювання розвитку національної 

промисловості    

III кв. 2019 р. − 
II кв. 2022 р. 

Керівники підтеми: 
акад. НАН України Вишневський В.П. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 
к.е.н. Заніздра М.Ю. 
 

Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Вієцька О.В. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Мазур Ю.О. 
м.н.с. Воргач О.А. 

 

Етап VII 
Концептуальні і практичні положення щодо 

форсайтингу податково-бюджетного регулювання 
розвитку національної промисловості 

I кв. 2021 р. Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Чекіна В.Д. 
 
 

Науково-доповідна записка щодо 
довгострокових сценаріїв розвитку системи 
оподаткування прибутку підприємств та 
податкового стимулювання інновацій в 
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1 2 3 4 
Виконавці: 
к.е.н. Мазур Ю.О. 
м.н.с. Воргач О.А. 

Україні (Координаційному центру з питань 
промисловості, Державній фіскальній 
службі України). 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
регуляторного потенціалу прибуткового 
оподаткування підприємств і стимулювання 
інновацій 

Етап VIIІ 
Концептуальні і практичні положення щодо 

форсайтингу грошово-кредитного регулювання розвитку 
національної промисловості 

ІІ кв. 2021 р. Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Вієцька О.В. 
 
Виконавець: 
асп. Вієцький О.А. 
 

Науково-доповідна записка щодо 
довгострокових перспектив впровадження 
податку на виведений капітал 
Соціально-економічний ефект: 
обґрунтування довгострокових перспектив 
впровадження податку на виведений капітал 
в Україні 

Етап IX 
Концептуальні і практичні положення щодо 

форсайтингу екологічного регулювання розвитку 
національної промисловості 

ІІІ кв. 2021 р. Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Заніздра М.Ю. 
 
Виконавці: 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
асп. Кувалдіна О.О. 

Науково-доповідна записка з проблем  
форсайтингу екологічного регулювання 
розвитку національної промисловості 
(Координаційному центру з питань промис-
ловості, Міністерству охорони навколиш-
нього природного середовища України) 
Соціально-економічних ефект: підвищення 
ефективності екологічного регулювання 
розвитку національної промисловості 

Етап X 
Підготовка наукової доповіді з форсайтингу податково-

бюджетного, грошово-кредитного та екологічного 
регулювання розвитку національної промисловості 

IV кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Чекіна В.Д. 
к.е.н. Заніздра М.Ю. 
 
Виконавці: 
к.е.н. Вієцька О.В. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Мазур Ю.О. 
м.н.с. Воргач О.А. 
асп. Вієцький О.А. 
асп. Кувалдіна О.О. 
 

Наукова доповідь щодо форсайтингу 
податково-бюджетного, грошово-кредит-
ного та екологічного регулювання розвитку 
національної промисловості (Міністерству 
фінансів України; Міністерству охорони 
навколишнього природного середовища 
України; Координаційному центру з питань 
промисловості). 
Соціально-економічних ефект: підвищення 
ефективності податково-бюджетного, 
грошово-кредитного та екологічного 
регулювання довгострокового розвитку 
національної промисловості 

Вчений секретар установи 
кандидат економічних наук ________________________________________ М.О. Солдак 
 
Науковий  керівник  роботи 
академік НАН України ________________________________________ В.П. Вишневський 
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 РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2021 РІК 
 

з виконання наукової роботи №: III-07-18  
«Формування інституційного середовища модернізації економіки старопромислових 
регіонів України» 

Державний реєстраційний номер роботи 0118U004490 

вид тематики (назва програми, конкурсу) відомча  
основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота  
просторовий економічний розвиток; інноваційний розвиток України; модернізація 
українського суспільства 
код  виду науково-технічної діяльності за Державним класифікатором України   
II.2 29.02.03 

Виконується за постановою бюро Відділення економіки НАН України 
від 11.05.2017 р., протокол № 6 
 

 
Інститут економіки промисловості НАН України 

(назва установи) 
 

 
Таблиця 1 

Строки 
виконання роботи 

Фактичні витрати на виконання роботи 
у попередні роки (тис. грн) 

Планові витрати на поточний рік 
(тис. грн) 

Кількість співробітників, які беруть участь у виконанні 
роботи у поточному році 

Усього У т.ч. за рахунок коштів, які 
виділялися НАН України із 

загального фонду 
держбюджету 

(код бюджетної програми) 

Усього У т.ч. за рахунок коштів, які 
виділяються НАН України із 

загального фонду 
держбюджету 

(код бюджетної програми) 

За рахунок загального 
фонду бюджетного 

фінансування з боку НАН 
України 

За рахунок фінансування з 
боку сторонніх організацій 

наукових допоміжних наукових допоміжних 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IV кв. 2018 р. − 
III кв. 2021 р. 

9008,093 9008,093 
(КПКВК 6541030 
фундаментальна) 

5093,264 
 

5093,264 
(КПКВК 6541030 
фундаментальна) 

27 1 - - 
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Таблиця 2 
 

Назви основних (основного) етапів роботи на поточний 
рік та зміст робіт за етапами (етапом) 

 

Строк виконання 
основних етапів 

Назва структурного підрозділу 
установи. 

Керівник робіт за основним етапом. 
Відповідальні виконавці 

Очікувані результати. Можливі форми та 
місце впровадження. Економічний 
(соціальний, екологічний) ефект,  

що передбачається 
 

1 2 3 4 
Мета дослідження: 

обґрунтування комплексу теоретичних положень, 
науково-методологічних підходів до формування 

інституційного середовища пост- і неоіндустріальної 
модернізації економіки старопромислових регіонів 
України та становлення регіональних інноваційних 

систем 

IV кв. 2018 р. − 
III кв. 2021 р. 

Відділ проблем регуляторної 
політики і розвитку 
підприємництва. 
Відділення проблем соціальної 
економіки та регіональної 
політики 
 

Керівники теми: 
д.е.н. Ляшенко В.І. 
к.е.н. Підоричева І.Ю. 

У 2021 р. заплановано підготувати: 
науково-доповідні записки – 3; 
науково-аналітичні записки – 4; 
науково-практичні рекомендації – 1; 
монографії – 1 
 

Підтема «а» 
Інституційне забезпечення формування регіональних 

інноваційних систем 

IV кв. 2018 р. − 
III кв. 2021 р. 

Керівник підтеми: 
к.е.н. Підоричева І.Ю. 

 

Етап VII 
Аналіз та оцінювання інноваційних процесів у 
промислових комплексах регіонів України  

I кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:  
к.е.н. Підоричева І.Ю. 
Виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
д.е.н. Князєв С.І. 
к.е.н. Землянкін А.І. 
к.е.н. Шкригун В.Л. 
голов. екон. Лях І.І. 
голов. екон. Хазанова Н.М.  
пров. екон. Ковчуга Л.І. 
пров. екон. Скрипник М.Ю. 
пров. екон. Шульга Г.В. 
екон. I к. Токарева Н.М. 
докт. Омельяненко В.А. 

Науково-аналітична записка щодо визна-
чення особливостей інноваційного розвитку 
промислових комплексів регіонів України 
(МОН України, Мінгромад України).  
Соціально-економічний ефект: науково-
аналітичне обґрунтування удосконалення 
політики інноваційного розвитку промис-
ловості на регіональному рівні 

Етап VIII 
Концептуальні положення формування регіональних 
інноваційних систем України в контексті процесів 

європейської інтеграції 

II кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:  
к.е.н. Підоричева І.Ю. 
Виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
д.е.н. Князєв С.І. 
к.е.н. Землянкін А.І. 
к.е.н. Шкригун В.Л. 
гол. екон. Лях І.І. 
голов. екон. Хазанова Н.М.  

Науково-аналітична записка з обґрунту-
ванням концептуальних підходів і науково-
інституційних рекомендацій щодо форму-
вання та розвитку регіональних інновацій-
них систем України в умовах євроінтеграції 
(ВРУ, МОН України, Мінгромад України). 
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1 2 3 4 
пров. екон. Ковчуга Л.І. 
пров. екон. Скрипник М.Ю. 
пров. екон. Шульга Г.В. 
екон. I к. Токарева Н.М. 
докт. Омельяненко В.А. 

Соціально-економічний ефект: 
удосконалення організаційно-інституційних 
засад розвитку регіональних інноваційних 
систем України  

Етап IX 
Підготовка  рукопису розділу колективної монографії за 

результатами досліджень 

II кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:  
к.е.н. Підоричева І.Ю. 
Виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
д.е.н. Князєв С.І. 
к.е.н. Землянкін А.І. 
к.е.н. Шкригун В.Л. 
голов. екон. Лях І.І. 
голов. екон. Хазанова Н.М.  
пров. екон. Ковчуга Л.І. 
пров. екон. Скрипник М.Ю. 
пров. екон. Шульга Г.В. 
екон. I к. Токарева Н.М. 
докт. Омельяненко В.А. 

Розділ колективної монографії за резуль-
татами досліджень (Вчена рада інституту)  
  

Етап XI 
Підготовка  розділу  заключного  звіту  за  темою 

дослідження 

III кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:  
к.е.н. Підоричева І.Ю. 
Виконавці: 
д.е.н. Антонюк В.П. 
д.е.н. Князєв С.І. 
к.е.н. Землянкін А.І. 
к.е.н. Шкригун В.Л. 
голов. екон. Лях І.І. 
голов. екон. Хазанова Н.М.  
пров. екон. Ковчуга Л.І. 
пров. екон. Скрипник М.Ю. 
пров. екон. Шульга Г.В. 
екон. I к. Токарева Н.М. 
докт. Омельяненко В.А. 

Розділ заключного звіту за темою 
дослідження (Вчена рада інституту) 

Підтема «б» 
Інститути цифрової модернізації економічного простору

IV кв. 2018 р. − 
III кв. 2021 р. 

Керівник підтеми: 
к.е.н. Вишневський О.С. 

 

Етап XI 
Регіональна цифрова платформа стратегування як 
інструмент подолання протиріч сталого розвитку 

старопромислових регіонів 

I кв. 2020 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Вишневський О.С. 

Науково-доповідна записка з обґрунту-
ванням можливостей створення регіональної 
цифрової платформи стратегування для 
узгодження стратегій на регіональному рівні 
між собою, узгодження стратегій та 
регіональних (місцевих) бюджетів, 
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1 2 3 4 
узгодження стратегічних цілей регіону та 
ключових показників ефективності їх 
виконавців (обласні державні адміністрації). 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
ефективності процесів управління розвит-
ком старопромислових регіонів 

Етап XII 
Підготовка  рукопису  розділів  колективної  монографії  

за результатами досліджень 

II кв. 2020 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Вишневський О.С. 

Розділ колективної монографії за резуль-
татами досліджень (Вчена  рада інституту)  

Етап XIII 
Підготовка  розділів  заключного  звіту  за  темою 

дослідження 

III кв. 2020 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Вишневський О.С. 

Розділ заключного звіту за темою 
дослідження (Вчена рада інституту) 

Підтема «в» 
Сценарії та стратегії подолання конфліктів і протиріч 

сталого розвитку промислових регіонів:  
інституційні аспекти 

IV кв. 2018 р. − 
III кв. 2021 р. 

Керівник підтеми: 
д.е.н. Харазішвілі Ю.М. 
 

 

Етап Х 
Моделювання та порівняльний аналіз інноваційного 
внеску в економічне зростання промислових регіонів 
Подільського та Слобожанського економічних районів 

 

I кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:
д.е.н. Харазішвілі Ю.М. 
Виконавці:  
пров. екон. Васильченко О.Р. 
пров. екон. Кузнєцова І.А. 
докт. Ситник Є.А. 
 

Науково-аналітична записка щодо моде-
лювання та порівняльного аналізу іннова-
ційного внеску в економічне зростання 
промислових регіонів Подільського та 
Слобожанського економічних районів 
Соціально-економічний ефект: 
обґрунтування стратегічних напрямів  
модернізації інноваційного розвитку 

Етап ХI 
Підготовка  рукопису  розділів  колективної  монографії  

за результатами досліджень 

II кв. 2020 р. Відповідальний виконавець:
д.е.н. Харазішвілі Ю.М. 
Виконавці:  
пров. екон. Васильченко О.Р. 
пров. екон. Кузнєцова І.А. 
докт. Ситник Є.А. 

Розділ колективної монографії за резуль-
татами досліджень (Вчена  рада інституту)  
 

Етап ХII 
Підготовка  розділів  заключного  звіту  за  темою 

дослідження 

III кв. 2020 р. Відповідальний виконавець:
д.е.н. Харазішвілі Ю.М. 
Виконавці:  
пров. екон. Васильченко О.Р. 
пров. екон. Кузнєцова І.А. 
докт. Ситник Є.А. 

Розділ заключного звіту за темою 
дослідження (Вчена рада інституту) 

Підтема «г» 
Інститути регіонального розвитку в забезпеченні 

модернізації економіки 

IV кв. 2018 р. − 
III кв. 2021 р. 

Керівники підтеми:
к.е.н. Солдак М.О. 
к.е.н. Петрова І.П. 
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Етап XVI 

Розробка концептуальних положень щодо формування 
інститутів регіонального розвитку в забезпеченні 

модернізації економіки 

І-ІІ кв. 2021 р. Відповідальні виконавці:
к.е.н. Солдак М.О. 
к.е.н. Петрова І.П. 
Виконавці: 
д.е.н. Бутенко Н.В. 
д.е.н. Осадча Н.В. 
д.е.н. Міночкіна О.М. 
пров. екон. Васильченко О.Р. 
пров. екон. Кузнєцова І.А. 
докт. Бородіна О.А. 
докт. Ситник Є.А. 
асп. Лук’янов А.І. 
асп. Нізаєва В.Р. 
асп. Уткін В.П. 

Науково-доповідна записка з обґрунтування 
концептуальних положень щодо формуван-
ня інститутів регіонального розвитку в 
забезпеченні модернізації економіки 
(Міністерство розвитку громад та територій 
України, області державні адміністрації 
промислових регіонів). 
Соціально-економічний ефект: формулю-
вання нових підходів до модернізації 
економіки старопромислових регіонів, 
зокрема через створення та ефективну дію 
інститутів регіонального розвитку 

Етап XVII 
Обґрунтування концептуальних положень формування  

й розвитку транспортно-логістичної системи 
в контексті забезпечення модернізації економіки 

старопромислових регіонів України 

I-II кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Трушкіна Н.В. 
Виконавці: 
пров. екон. Ринкевич Н.С. 
пров. екон. Шевченко А.І. 
асп. Мисник К.П.   
асп. Шкригун Ю.О. 

Науково-доповідна записка щодо концеп-
туальних положень формування й розвитку 
регіональної транспортно-логістичної систе-
ми в контексті забезпечення модернізації 
економіки  (Міністерству розвитку громад та 
територій України, Міністерству інфра-
структури України, Міністерству розвитку 
економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства України, обласним державним 
адміністраціям, Торгово-промисловій палаті 
України). 
Соціально-економічний ефект:  
забезпечення модернізації економіки 
регіонів України за рахунок трансформації 
діючої транспортно-логістичної системи 

Етап  
Підготовка  рукопису  розділів  колективної  монографії  

за результатами досліджень 

II кв. 2021 р. Відповідальні виконавці:
к.е.н. Солдак М.О. 
к.е.н. Петрова І.П. 
Виконавці: 
д.е.н. Бутенко Н.В. 
д.е.н. Осадча Н.В. 
д.е.н. Міночкіна О.М. 
к.е.н. Трушкіна Н.В. 
пров. екон. Васильченко О.Р. 
пров. екон. Кузнєцова І.А. 
пров. екон. Ринкевич Н.С. 
пров. екон. Шевченко А.І. 
докт. Бородіна О.А. 
докт. Ситник Є.А. 
асп. Лук’янов А.І. 

Розділ колективної монографії за 
результатами досліджень (Вчена  рада 
інституту) 
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асп. Мисник К.П.  
асп. Нізаєва В.Р. 
асп. Уткін В.П. 
асп. Шкригун Ю.О. 

Етап  
Підготовка  розділів  заключного  звіту  за  темою 

дослідження 

III кв. 2021 р. Відповідальні виконавці:
к.е.н. Солдак М.О. 
к.е.н. Петрова І.П. 
Виконавці: 
д.е.н. Бутенко Н.В. 
д.е.н. Осадча Н.В. 
д.е.н. Міночкіна О.М. 
к.е.н. Трушкіна Н.В. 
пров. екон. Васильченко О.Р. 
пров. екон. Кузнєцова І.А. 
пров. екон. Ринкевич Н.С. 
пров. екон. Шевченко А.І. 
докт. Бородіна О.А. 
докт. Ситник Є.А. 
асп. Лук’янов А.І. 
асп. Мисник К.П. 
асп. Нізаєва В.Р. 
асп. Уткін В.П. 
асп. Шкригун Ю.О. 

Розділ заключного звіту за темою 
дослідження (Вчена рада інституту) 

Підтема «д» 
Інституційні засади стимулювання «розумної 

спеціалізації» та розвитку підприємництва в об'єднаних 
територіальних громадах старопромислових регіонів 

IV кв. 2018 р. − 
III кв. 2021 р. 

Керівники підтеми:
д.е.н. Шевцова Г.З. 
к.е.н. Толмачова Г.Ф. 

 

Етап XIII 
Розроблення рекомендацій щодо використання 

кластерних технологій для визначення і реалізації 
смартпріоритетів регіонального розвитку 

І-ІІ кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:
д.е.н. Шевцова Г.З. 
Виконавці: 
докт. Швець Н.В. 
асп. Литвинський Р.В. 

Науково-аналітична записка з рекомен-
даціями щодо використання кластерних 
технологій для визначення і реалізації 
смартпріоритетів регіонального розвитку 
(Мінекономіки України, Мінрегіону 
України, обласним державним адміністра-
ціям старопромислових регіонів). 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
якості та наукової обґрунтованості політики 
кластеризації та смартспеціалізації регіонів 

Етап XIV 
Науково-практичні рекомендації щодо формування 
інституційного забезпечення регулювання малого та 

середнього підприємництва у  регіонах 

І-ІІ кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Толмачова Г.Ф. 
Виконавці: 
д.е.н. Ляшенко В.І. 
к.е.н. Покотиленко Р.В. 
пров. екон. Васильченко О.Р.  

Науково-практичні рекомендації щодо 
формування інституційного забезпечення 
регулювання малого та середнього 
підприємництва у регіонах (Мінрегіон, 
Мінекономрозвитку, обласні державні 
адміністрації промислових регіонів).  
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пров. екон. Колєснікова Г.В. 
пров. екон. Кузнєцова І.А.  
асп. Ліщук О.В.  

Соціально-економічний ефект: підвищення 
якості та наукової обґрунтованості 
прийняття управлінських рішень щодо 
вдосконалення інституційного забезпечення 
регулювання малого та середнього 
підприємництва у регіонах  

Етап XV 
Підготовка  рукопису  розділів  колективної  монографії  

за результатами досліджень 

ІІ кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:
д.е.н. Шевцова Г.З. 
к.е.н. Толмачова Г.Ф. 
Виконавці: 
к.е.н. Покотиленко Р.В. 
пров. екон. Васильченко О.Р.  
пров. екон. Колєснікова Г.В.  
пров. екон. Кузнєцова І.А.  
асп. Литвинський Р.В. 
асп. Ліщук О.В. 
докт. Швець Н.В. 

Розділ колективної монографії за резуль-
татами досліджень (Вчена  рада інституту)  

Етап XI 
Підготовка  розділів  заключного  звіту  за  темою 

дослідження 

ІII кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:
д.е.н. Шевцова Г.З. 
к.е.н. Толмачова Г.Ф. 
Виконавці: 
к.е.н. Покотиленко Р.В. 
пров. екон. Васильченко О.Р.  
пров. екон. Колєснікова Г.В.  
пров. екон. Кузнєцова І.А.  
докт. Швець Н.В. 
асп. Литвинський Р.В. 
асп. Ліщук О.В. 

Розділ заключного звіту за темою 
дослідження (Вчена рада інституту) 

 
Вчений секретар установи 
кандидат економічних наук ________________________________________ М.О. Солдак 
 
Наукові керівники теми:  
 

доктор економічних наук, професор ________________________________________ В.І. Ляшенко 
 
кандидат економічних наук ________________________________________ І.Ю. Підоричева 
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 РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2021 РІК 
 

з виконання наукової роботи №: ІІІ-01-21  
«Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів України» Державний реєстраційний номер роботи 
вид тематики (назва програми, конкурсу) відомча  
основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота  
просторовий економічний розвиток; структурні реформи в економіці України; 
промислова політика 
код  виду науково-технічної діяльності за Державним класифікатором України   
II.2 29.02.03_ 

Виконується за постановою бюро Відділення економіки НАН України  
від 30.12.2020 р., протокол № 11 
 

Інститут економіки промисловості НАН України 
(назва установи) 

 

 
Таблиця 1 

Строки 
виконання роботи 

Фактичні витрати на виконання роботи 
у попередні роки (тис. грн) 

Планові витрати на поточний рік 
(тис. грн) 

Кількість співробітників, які беруть участь у виконанні 
роботи у поточному році 

Усього У т.ч. за рахунок коштів, які 
виділялися НАН України із 

загального фонду 
держбюджету 

(код бюджетної програми) 

Усього У т.ч. за рахунок коштів, які 
виділяються НАН України із 

загального фонду 
держбюджету 

(код бюджетної програми) 

За рахунок загального 
фонду бюджетного 

фінансування з боку НАН 
України 

За рахунок фінансування з 
боку сторонніх організацій 

наукових допоміжних наукових допоміжних 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IV кв. 2021 р. − 
I кв. 2024 р. 

- - 1740,507 
 

1740,507 
(КПКВК 6541030 

прикладна) 

29 1 - - 
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Таблиця 2 
 

Назви основних (основного) етапів роботи на поточний 
рік та зміст робіт за етапами (етапом) 

 

Строк виконання 
основних етапів 

Назва структурного підрозділу 
установи. 

Керівник робіт за основним етапом. 
Відповідальні виконавці 

Очікувані результати. Можливі форми та 
місце впровадження. Економічний 
(соціальний, екологічний) ефект,  

що передбачається 
 

1 2 3 4 
Мета дослідження:  

обґрунтування комплексу теоретичних положень і 
науково-методологічних підходів щодо визначення 

стратегічних напрямів розвитку промислових 
регіонів України на засадах смарт-спеціалізації. 

IV кв. 2021 р. − 
I кв. 2024 р. 

Відділ проблем регуляторної 
політики і розвитку 
підприємництва. 
Відділення проблем соціальної 
економіки та регіональної 
політики 
Керівники теми: 
д.е.н. Ляшенко В.І. 
к.е.н. Підоричева І.Ю. 

У 2021 р. заплановано підготувати: 
методика-програма – 1 
 

Підтема «а» 
Особливості методології стратегування смарт-

спеціалізації промислових регіонів 

IV кв. 2021 р. − 
I кв. 2024 р. 

Керівник(и) підтеми:
д.е.н. Шевцова Г.З. 
к.е.н. Вишневський О.С. 

 

Етап I 
Підготовка розділу до Методики-програми досліджень 

IV кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:  
д.е.н. Шевцова Г.З. 
к.е.н. Вишневський О.С. 
Виконавці: 
пров. екон. Скрипник М.Ю. 
екон. I к. Токарева Н.М. 
докт. Швець Н.В. 
асп. Литвинський Р.В. 

Розділи методики-програми досліджень за 
темою (Вчена рада інституту) 

Підтема «б» 
Стратегічні сценарії виходу на траєкторію сталого 
розвитку промислових регіонів України шляхом 

модернізації та смарт-спеціалізації 

IV кв. 2021 р. − 
I кв. 2024 р. 

Керівник(и) підтеми:
д.е.н. Харазішвілі Ю.М. 

 

Етап I 
Підготовка розділу до Методики-програми досліджень  

IV кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:  
д.е.н. Харазішвілі Ю.М. 
Виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв І.П.  
к.е.н. Бриль І.В. 
к.е.н. Богуцька О.А. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
к.е.н. Чорна О.А. 
к.е.н. Черних О.В. 
к.е.н. Іваненко Л.В. 
м.н.с. Брюховецький Я.С.

Розділи методики-програми досліджень за 
темою (Вчена рада інституту) 



 30 

1 2 3 4 
м.н.с. Піменова Ю.І.
пров. екон. Васильченко О.Р.  
пров. екон. Кузнєцова І.А.  
асп. Самодурова Д.А.  

Підтема «в» 
Ревіталізація старопромислових територій в контексті 
Цілей сталого розвитку в умовах реалізації стратегій 

смарт-спеціалізації 

IV кв. 2021 р. − 
I кв. 2024 р. 

Керівник(и) підтеми:
к.е.н. Солдак М.О. 
к.е.н. Петрова І.П. 

 

Етап I 
Підготовка розділу до Методики-програми досліджень  

IV кв. 2021 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Солдак М.О. 
к.е.н. Петрова І.П. 
Виконавці:  
д.е.н. Бутенко Н.В. 
пров. екон. Васильченко О.Р.  
пров. екон. Кузнєцова І.А.  

Розділи методики-програми досліджень за 
темою (Вчена рада інституту) 

Підтема «г» 
Кластерна складова сталого розвитку економічних 

районів України в контексті реалізації стратегій смарт-
спеціалізації 

IV кв. 2021 р. − 
I кв. 2024 р. 

Керівник(и) підтеми:
д.е.н. Ляшенко В.І.  
к.е.н. Трушкіна Н.В. 

 

Етап I 
Підготовка розділу до Методики-програми досліджень  

IV кв. 2021 р. Відповідальні виконавці:
д.е.н. Осадча Н.В. 
к.е.н. Трушкіна Н.В. 
Виконавці: 
д.е.н. Міночкіна О.М. 
к.е.н. Покотиленко Р.В. 
к.е.н. Толмачова Г.Ф. 
пров. екон. Колєснікова Г.В.  
пров. екон. Ринкевич Н.С. 
пров. екон. Шевченко А.І. 
докт. Бородіна О.А. 
асп. Ліщук О.В. 
асп. Лук’янов А.І. 
асп. Мисник К.П. 
асп. Нізаєва В.Р. 
асп. Уткін В.П. 
асп. Шкригун Ю.О. 

Розділи методики-програми досліджень за 
темою (Вчена рада інституту) 

Підтема «д» 
Організаційно-економічний супровід реалізації 
регіональних стратегій смарт-спеціалізації 

IV кв. 2021 р. − 
I кв. 2024 р. 

Керівник(и) підтеми:
д.е.н. Антонюк В.П. 
к.е.н. Підоричева І.Ю. 
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Етап I 

Підготовка розділу до Методики-програми досліджень  
IV кв. 2021 р. Відповідальний виконавець: 

д.е.н. Антонюк В.П. 
к.е.н. Підоричева І.Ю. 
Виконавці: 
д.е.н. Князєв С.І. 
к.е.н. Землянкін А.І. 
к.е.н. Омельяненко В.А. 
к.е.н. Ситник Є.А.  
к.е.н. Шкригун В.Л. 
гол. екон. Лях І.І. 
голов. екон. Хазанова Н.М.  
пров. екон. Ковчуга Л.І. 
пров. екон. Шульга Г.В.

Розділи методики-програми досліджень за 
темою (Вчена рада інституту) 

 
Вчений секретар установи 
кандидат економічних наук ________________________________________ М.О. Солдак 
 
Наукові керівники теми:  
 

доктор економічних наук, професор ________________________________________ В.І. Ляшенко 
 
кандидат економічних наук ________________________________________ І.Ю. Підоричева 
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РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2021 РІК 
 

з виконання наукової роботи № ІІІ-08-18 
 

 

«Стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектора економіки» Державний реєстраційний номер роботи 0118U004441 
вид тематики (назва програми, конкурсу)  відомча   
основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота  
теоретичні та прикладні аспекти мікроекономіки, виробничий менеджмент і 
корпоративна культура, інституціональне забезпечення основних видів  
економічної діяльності 
код  виду науково-технічної діяльності за Державним класифікатором України 
II.2.29.06.01 

Виконується за постановою бюро Відділення економіки 
НАН України від 11.05.2017 р., протокол № 6  
(рішення уповноваженого органу про затвердження роботи, 
 номер та дата договору) 
 
 

Інститут економіки промисловості НАН України 
(назва установи) 

Таблиця 1 
Строки 

виконання роботи 
Фактичні витрати на виконання роботи 

у попередні роки (тис. грн) 
Планові витрати на поточний рік 

(тис. грн) 
Кількість співробітників, які беруть участь у виконанні 

роботи у поточному році 
Усього У т.ч. за рахунок коштів, які 

виділялися НАН України із 
загального фонду 
держбюджету 

(код бюджетної програми) 

Усього У т.ч. за рахунок коштів, які 
виділяються НАН України із 

загального фонду 
держбюджету 

(код бюджетної програми) 

За рахунок загального 
фонду бюджетного 

фінансування з боку НАН 
України 

За рахунок фінансування з 
боку сторонніх організацій 

наукових допоміжних наукових допоміжних 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IV кв. 2018р.  −  
ІІІ кв. 2021 р. 

2877,659 2877,659 
(КПКВК 6541030 
фундаментальна) 

1620,112 1620,112 
(КПКВК 6541030 
фундаментальна) 

11  2 - - 

Таблиця 2 
 

Назви основних (основного) етапів роботи на поточний рік 
та зміст робіт за етапами (етапом) 

 

Строк виконання 
основних етапів 

Назва структурного підрозділу 
установи. 

Керівник робіт за основним етапом. 
Відповідальні виконавці 

Очікувані результати. Можливі форми та 
місце впровадження. Економічний 
(соціальний, екологічний) ефект,  

що передбачається 
 

1 2 3 4 
Мета дослідження: 

науково-методологічне обґрунтування та подальший 
розвиток методів, інструментів і механізмів стимулювання 

 Відділ проблем економіки 
підприємств 
 

У 2021 р. заплановано підготувати: 
наукова доповідь – 1; 
науково-доповідні записки – 2; 
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1 2 3 4 
інтелектуалізації підприємств реального сектору економіки 

в сучасних умовах 
Керівники теми: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв І.П. 

заключний звіт – 1; 
монографія − 1 

Підтема «а» 
Обґрунтування концепції стимулювання інтелектуалізації 
металургійних і машинобудівних підприємств в умовах 

виходу з кризи та переходу до сучасних  
технологічних укладів 

 

IV кв. 2018 р. –  
III кв. 2021 р. 

Керівник підтеми: 
д.е.н. Булєєв І.П. 
Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Булєєв І.П. 
к.е.н. Бриль І.В. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
Виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв І.П.  
к.е.н. Бриль І.В. 
к.е.н. Богуцька О.А. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
к.е.н. Чорна О.А. 
к.е.н. Черних О.В. 
к.е.н. Іваненко Л.В. 
м.н.с. Брюховецький Я.С. 
м.н.с. Піменова Ю.І. 

Наукові доповіді, науково-доповідні записки 
та науково-аналітичні записки, монографії, 
статті 

Етап ІX 
Розробка концепції стимулювання інтелектуалізації 
підприємства в умовах виходу з кризи та переходу до 
сучасних технологічних укладів, економіки знань 

 

I кв. 
2021р. 

Відповідальні виконавці:
д.е.н. Булєєв І.П. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
Виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв І.П.  
к.е.н. Бриль І.В. 
к.е.н. Богуцька О.А. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
к.е.н. Чорна О.А. 
к.е.н. Черних О.В. 
к.е.н. Іваненко Л.В. 
м.н.с. Брюховецький Я.С. 
м.н.с. Піменова Ю.І. 

Наукова доповідь «Обґрунтування напрямів 
стимулювання та підвищення рівня інтелек-
туалізації на промислових підприємствах» 
(ВРУ, Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України, 
Міністерство соціальної політики України, 
обласні державні адміністрації, підприємства). 
Соціально-економічний ефект: сприяння сти-
мулюванню розвитку вітчизняних підпри-
ємств базових галузей промисловості 

Етап X 
Підготовка науково-методичних положень щодо 

формування та стимулювання інтелектуалізованої системи 
менеджменту підприємств 

II кв. 
2021 р. 

 

Відповідальні виконавці:
д.е.н. Булєєв І.П. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
Виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв І.П.  
к.е.н. Бриль І.В. 
к.е.н. Богуцька О.А. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 

Науково-доповідна записка щодо стиму-
лювання підвищення рівня інтелектуалізації 
підприємств (ВРУ, Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, Міністерство соціальної політики 
України, обласні державні адміністрації, 
підприємства). 
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1 2 3 4 
к.е.н. Чорна О.А. 
к.е.н. Черних О.В. 
к.е.н. Іваненко Л.В. 
м.н.с. Брюховецький Я.С. 
м.н.с. Піменова Ю.І. 

Соціально-економічний ефект: сприяння 
формуванню та стимулюванню інтелектуалі-
зації систем управління на вітчизняних 
підприємствах базових галузей промисловості 

Етап XІ 
Підготовка заключного звіту та розділів до колективної 

монографії 

ІІІ кв. 
2021 р. 

Відповідальні виконавці:
д.е.н. Булєєв І.П. 
к.е.н. Бриль І.В. 
Виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв І.П.  
к.е.н. Бриль І.В. 
к.е.н. Богуцька О.А. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
к.е.н. Чорна О.А. 
к.е.н. Черних О.В. 
к.е.н. Іваненко Л.В. 
м.н.с. Брюховецький Я.С. 
м.н.с. Піменова Ю.І. 

Заключний звіт та розділи до колективної 
монографії 

Підтема «б» 
Розробка механізмів стимулювання інтелектуалізації 

виробництва машинобудівної та металургійної 
промисловості 

IV кв. 2018 р. −
III кв. 2021 р. 

Керівник підтеми: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
к.е.н. Чорна О.А. 
к.е.н. Богуцька О.А. 
Виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв І.П.  
к.е.н. Бриль І.В. 
к.е.н. Богуцька О.А. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
к.е.н. Чорна О.А. 
к.е.н. Черних О.В. 
к.е.н. Іваненко Л.В. 
м.н.с. Брюховецький Я.С. 
м.н.с. Піменова Ю.І. 

Наукові доповіді, науково-доповідні записки 
та науково-аналітичні записки, монографії, 
статті 

Етап ІX 
Розробка науково-методичних положень щодо реалізації 
механізмів стимулювання інтелектуалізації підприємств 

виробництва машинобудівної та металургійної 
промисловості в умовах переходу до сучасних 

технологічних укладів 

I-II кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
к.е.н. Чорна О.А. 
Виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв І.П.  
к.е.н. Бриль І.В. 

Науково-доповідна записка з обґрунтування 
науково-методичних положень і практичних 
рекомендацій щодо реалізації механізмів 
стимулювання інтелектуалізації підприємств 
виробництва машинобудівної та металургій-
ної промисловості в умовах переходу до 
сучасних технологічних укладів (Міністерство 
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1 2 3 4 
к.е.н. Богуцька О.А. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
к.е.н. Чорна О.А. 
к.е.н. Черних О.В. 
к.е.н. Іваненко Л.В. 
м.н.с. Брюховецький Я.С. 
м.н.с. Піменова Ю.І. 

розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України; обласним державним 
адміністраціям України; Українському союзу 
промисловців і підприємців; Торгово-
промисловій палаті України; підприємствам, 
іншім організаціям та об’єднанням). 
Соціально-економічний ефект: спрямування 
механізмів стимулювання інтелектуалізації 
підприємств на забезпечення ефективності 
діяльності металургійних та машинобудівних 
підприємств, що сприятиме розширенню їх 
можливостей у забезпеченні конкурентоспро-
можності на внутрішньому та зовнішньому 
ринках 

Етап X 
Узагальнення результатів дослідження. Підготовка розділу 
до колективної монографії та заключного звіту за темою 

ІІІ кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
к.е.н. Іваненко Л.В. 
Виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв І.П.  
к.е.н. Бриль І.В. 
к.е.н. Богуцька О.А. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
к.е.н. Чорна О.А. 
к.е.н. Черних О.В. 
к.е.н. Іваненко Л.В. 
м.н.с. Брюховецький Я.С. 
м.н.с. Піменова Ю.І. 

Розділи до колективної монографії та 
заключного звіту 

 
Вчений секретар установи 
кандидат економічних наук ________________________________________ М.О. Солдак 

 
Наукові керівники теми: 
 

доктор економічних наук ________________________________________ Н.Ю. Брюховецька 
 
 
 
доктор економічних наук ________________________________________ І.П. Булєєв 
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РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2021 РІК 
 

з виконання наукової роботи № IІI-05-20  
«Обґрунтування елементів циркулярної економіки у металургійному виробництві» Державний реєстраційний номер роботи: 0120U100990 
вид тематики: відомча  
основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота: теоретичні 
та прикладні аспекти макроекономіки, виробничий менеджмент і корпоративна 
культура, інституціональне забезпечення основних видів економічної діяльності

Виконується за постановою бюро Відділення економіки НАН України  
від 13.06.2019 р., протокол № 6 
 

код виду науково-технічної діяльності за Державним класифікатором України:  
II.2 29.07.01 

 

Інститут економіки промисловості НАН України 
(назва установи) 

 

 
Таблиця 1 

Строки виконання  
роботи 

Фактичні витрати на виконання 
роботи у попередні роки (тис. грн) 

Планові витрати на поточний рік 
(тис. грн) 

Кількість співробітників, які беруть участь у виконанні 
роботи у поточному році 

Усього 
 

У т.ч. за рахунок коштів, 
які виділялися НАН 
України із загального 

фонду держбюджету (код 
бюджетної програми) 

Усього 
 

У т.ч. за рахунок коштів, 
які виділялися НАН 
України із загального 

фонду держбюджету (код 
бюджетної програми) 

За рахунок загального 
фонду бюджетного 
фінансування з боку 

НАН України 

За рахунок фінансування  
з боку сторонніх 
організацій 

І кв. 2020 р. − 
ІІ кв. 2022 р. 

833,204 833,204 
 (КПКВК 654100  

прикладна) 

1116,258 1116,258 
 (КПКВК 6541030  

прикладна) 

наукових допоміжних наукових допоміжних 
9   

Таблиця 2 

Назви основних (основного) етапів роботи 
на поточний рік та зміст робіт за етапами (етапом) 

 

Строк 
виконання 

основних етапів 

Назва структурного підрозділу 
установи. Керівник робіт 
за основним етапом. 

Відповідальні виконавці 

Очікувані результати. Можливі форми та 
місце впровадження. Економічний 
(соціальний, екологічний) ефект, 

що передбачається 
 

1 2 3 4 
Мета дослідження 

Розробка науково-методичного підґрунтя з оцінки 
макроекономічного і екологічного ефектів від 
впровадження елементів циркулярної економіки у 
металургійній промисловості 

I кв. 2021 р. – 
IV кв. 2021 р. 

Відділ проблем перспективного 
розвитку паливно-енергетичного 
комплексу 
Керівник роботи: 
к.т.н. Череватський Д.Ю. 

У 2021 р. заплановано підготувати: 
технічне завдання – 1 
науково-доповідні записки – 3 
науково-аналітичні записки – 1 
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1 2 3 4 
Етап І 

Формалізація задачі розробки економіко-математичної 
моделі функціонування ринку металургійних шлаків 

І кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Лепа В.В. 
к.е.н. Сердюк О.С. 
Виконавці: 
к.т.н. Череватський Д.Ю. 
к.е.н. Лях О.В. 
голов. екон. Кочешкова І.М. 
голов. екон. Прогнімак О.Д. 

Технічне завдання розробки економіко-
математичної моделі функціонування ринку 
металургійних шлаків (вибір характеристик 
стану ринків; визначення змінних та їх 
множини; введення припущень; визначення 
відношень, обмежень та зв’язків між 
змінними) 

Етап ІІ 
Визначення можливості утилізації енергетичних ресурсів, 
які є відходами за процесами видалення та переробки 

шлаків 

І-ІІ кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
к.т.н. Череватський Д.Ю. 
д.е.н. Драчук Ю.З. 
Виконавці: 
д.е.н. Залознова Ю.С. 
к.е.н. Лях О.В. 
голов. екон. Кочешкова І.М. 
голов. екон. Чейлях Д.Д, 

Науково-аналітична записка «Щодо 
можливості утилізації енергетичних ре-
сурсів, які є відходами за процесами 
видалення та переробки шлаків» (Департа-
мент з питань поводження з відходами та 
екологічної безпеки Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України; 
Федерація металургів України; Департа-
мент регуляторної політики та підпри-
ємництва Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України) 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
економічної та екологічної ефективності 
функціонування металургійних виробництв 

Етап ІІІ 
 Збір даних і побудова економіко-математичної моделі 
функціонування ринку металургійних шлаків та її 

апробації у Recycling Solutions, Федерації металургів 
України та Департаменті стратегічного планування та 

макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України  

ІІ кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Лепа В.В. 
к.е.н. Сердюк О.С. 
Виконавці: 
к.т.н. Череватський Д.Ю. 
к.е.н. Лях О.В. 
голов. екон. Кочешкова І.М. 
голов. екон. Прогнімак О.Д. 

Науково-доповідна записка «Модель 
функціонування ринку металургійних шла-
ків» (Департамент стратегічного плануван-
ня та макроекономічного прогнозування 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України; 
Федерація металургів України; Recycling 
Solutions) 
Соціально-економічний ефект: сприяння 
формуванню політики розвитку циркуляр-
ної економіки в металургійній галузі  

Етап ІV 
Розробка алгоритму задачі функціонування ринку 
металургійних шлаків, вибір чисельних методів її 
рішення, програмування та розрахунки, перевірка 

адекватності моделі 

ІІІ-ІV кв. 2021 р. 
 

Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Лепа В.В. 
Виконавці: 
к.т.н. Череватський Д.Ю. 
к.е.н. Лях О.В. 
голов. екон. Кочешкова І.М. 
голов. екон. Прогнімак О.Д. 

Науково-доповідна записка «Результати 
розробки економіко-математичної моделі 
функціонування ринку металургійних 
шлаків» (Департамент з питань поводження 
з відходами та екологічної безпеки 
Міністерства захисту довкілля та природних 
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ресурсів України; Федерація металургів 
України; Recycling Solutions) 
Соціально-економічний ефект: сприяння 
формуванню політики розвитку циркуляр-
ної економіки в металургійній галузі 

Етап V 
Визначення доцільності утилізації енергетичних ресурсів, 
які є відходами за процесами видалення та переробки 

шлаків та  

ІIІ-IV кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
к.т.н. Череватський Д.Ю. 
д.е.н. Драчук Ю.З. 
Виконавці: 
д.е.н. Залознова Ю.С. 
к.е.н. Лях О.В. 
голов. екон. Кочешкова І.М. 
голов. екон. Чейлях Д.Д. 

Науково-доповідна записка «Щодо 
доцільності утилізації енергетичних 
ресурсів, які є відходами за процесами 
видалення та переробки шлаків» 
(Департамент стратегічного планування та 
макроекономічного прогнозування 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України; 
Федерація металургів України, Департамент 
з питань поводження з відходами та 
екологічної безпеки Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України) 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
економічної та екологічної ефективності 
функціонування металургійних виробництв 

Етап VІ 
Дослідження можливостей взаємодії органів місцевої 
влади і металургійного бізнесу щодо впровадження 

елементів циркулярної економіки 

ІIІ-IV кв. 2021 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Мельникова М.В. 
Виконавці: 
голов. екон. Кочешкова І.М. 
к.е.н. Шкрігун Л.В. 
голов. екон. Хазанова Н.В. 

Науково-доповідна записка «Про 
особливості взаємодії місцевої влади та 
металургійного бізнеса щодо впровадження 
елементів циркулярної економіки» 
(Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, Міністерство 
розвитку громад та територій України, 
Федерація металургів України) 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
безвідходності функціонування металургій-
ного виробництва та добробуту місцевих 
громад, покращання стану довкілля 

 
Вчений секретар установи 
кандидат економічних наук ________________________________________ М.О. Солдак 

 
 
Науковий керівник теми 
кандидат технічних наук ________________________________________ Д.Ю. Череватський 
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 РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2021 РІК  
 

з виконання наукової роботи № III-06-21  
«Модернізація економіки старопромислових регіонів на засадах smart-спеціалізації» Державний реєстраційний номер роботи 0121U109707 
вид тематики (назва програми, конкурсу)  
Додаткові відомчі теми науково-дослідних робіт 2021 р., керівниками яких є молоді 
вчені 

Виконується за постановою бюро Відділення економіки НАН України 
від 30.12.2020 р., протокол № 11; за розпорядженням Президії НАН  

основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота  
інституційні трансформації соціально-економічної системи України; підприємництво 
та розвиток бізнес-середовища; промислова політика 
код  виду науково-технічної діяльності за Державним класифікатором України   
II.2 29.02.03 

України від 29.01.2021 р. № 61 
 

Інститут економіки промисловості НАН України 
(назва установи) 

 

Таблиця 1 
Строки 

виконання роботи 
Фактичні витрати на виконання роботи 

у попередні роки (тис. грн) 
Планові витрати на поточний рік 

(тис. грн) 
Кількість співробітників, які беруть участь у виконанні 

роботи у поточному році 
Усього У т.ч. за рахунок коштів, які 

виділялися НАН України із 
загального фонду 
держбюджету 

(код бюджетної програми) 

Усього У т.ч. за рахунок коштів, які 
виділяються НАН України із 

загального фонду 
держбюджету 

(код бюджетної програми) 

За рахунок загального 
фонду бюджетного 

фінансування з боку НАН 
України 

За рахунок фінансування з 
боку сторонніх організацій 

наукових допоміжних наукових допоміжних 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I кв. 2021 р. − 
IV кв. 2021 р. 

- - 70,000 70,000 
(КПКВК 6541030 
фундаментальна) 

1 - - - 

Таблиця 2 
 

Назви основних (основного) етапів роботи на поточний рік 
та зміст робіт за етапами (етапом) 

 

Строк виконання 
основних етапів 

Назва структурного підрозділу 
установи. 

Керівник робіт за основним етапом. 
Відповідальні виконавці 

Очікувані результати. Можливі форми та 
місце впровадження. Економічний 
(соціальний, екологічний) ефект,  

що передбачається 
 

1 2 3 4 
Мета дослідження: 

обґрунтування комплексу концептуальних положень щодо 
модернізації економіки старопромислових регіонів на 

I кв. 2021 р. − 
IV кв. 2021 р. 

Відділ проблем регуляторної 
політики і розвитку 
підприємництва. 

У 2021 р. заплановано підготувати: 
науково-аналітична доповідь  – 1; 
науково-аналітичні записки – 2 
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1 2 3 4 
засадах smart-спеціалізації в умовах інтеграції в 

Європейський Союз та у глобальні ланцюги доданої 
вартості 

Керівник теми: 
к.е.н. Петрова І.П. 

 

Етап I 
Формування теоретичних засад визначення особливостей 
модернізації економіки старопромислових регіонів в 
умовах COVID-19 та імплементації концепції smart-

спеціалізації 

I кв. 2021 р. 
 
 

Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Петрова І.П. 
 

Науково-аналітична записка щодо стану 
досліджень перспектив модернізації  
економіки старопромислових регіонів в 
умовах COVID-19 та імплементації 
концепції smart-спеціалізації (Національ-
ному комітету з промислового розвитку, 
Міністерству розвитку економіки, торгівлі і 
сільського господарства, ВРУ, ОДА). 
Соціально-економічний ефект: розширення 
науково-методологічного підґрунтя для 
вироблення стратегії модернізації еконо-
міки старопромислових регіонів в умовах 
COVID-19 та імплементації концепції smart-
спеціалізації 

Етап II 
Обґрунтування стратегічних напрямів інтеграції 

старопромислових регіонів в Європейський Союз та у 
глобальні ланцюги доданої вартості 

II кв. 2021 р. 
 

Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Петрова І.П. 

Науково-аналітична записка щодо 
визначення стратегічних напрямів інтеграції 
старопромислових регіонів в Європейський 
Союз та у глобальні ланцюги доданої 
вартості (Національному комітету з про-
мислового розвитку, Міністерству розвитку 
економіки, торгівлі і сільського господар-
ства, ВРУ, ОДА). 
Соціально-економічний ефект: прискорен-
ня процесу економічної інтеграції 
старопромислових регіонів до спільного 
ринку ЄС та в глобальні ланцюги доданої 
вартості 

Етап III 
Формування концептуальних положень щодо 

стимулюючого регуляторного режиму міжнародно-
публічно-приватного партнерства у контексті smart-
спеціалізації для успішної інтеграції промисловості в 

глобальні ланцюги доданої вартості 

III кв. 2021 р. Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Петрова І.П. 

Науково-аналітична доповідь щодо 
формування стимулюючого регуляторного 
режиму міжнародно-публічно-приватного 
партнерства у контексті smart-спеціалізації 
для успішної інтеграції промисловості в 
глобальні ланцюги доданої вартості 
(Національному комітету з промислового 
розвитку, Міністерству розвитку економіки, 
торгівлі і сільського господарства, ВРУ, 
обласні державні адміністрації). 
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Соціально-економічний ефект: формування 
в старопромислових регіонів стимулюючого 
регуляторного режиму міжнародно-
публічно-приватного партнерства для 
успішної інтеграції промисловості в 
глобальні ланцюги доданої вартості  

Етап IV 
Підготовка заключного звіту за дослідницьким проектом 
«Модернізація економіки старопромислових регіонів на 
засадах smart-спеціалізації», представлення його на вченій 

раді інституту 
 

IV кв. 2021 р. Відповідальний виконавець: 
к.е.н. Петрова І.П. 

Заключний звіт за темою дослідження 
(Вчена рада інституту) 

 
 

Вчений секретар установи 
кандидат економічних наук ________________________________________ М.О. Солдак 

 
Науковий керівник теми: 
 
кандидат економічних наук          ________________________________________ І.П. Петрова 
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