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

План НДР інституту на 2022 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, 
суспільних і гуманітарних наук НАН України на 2019-2023 роки, 
затверджених постановою Президії НАН України від 30.01.2019 р. 
№ 30; Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 
досліджень і науково-технічних розробок на період до 2021 року, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
07.09.2011 р. № 942, а також у рамках Середньострокових 
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержав-
ного 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 2022 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 2022 р. включено дослідження із  
10 науково-дослідних тем, з яких 2 – за програмно-цільовою та 
конкурсною тематикою НАН України, 8 − за відомчою тематикою. 

Із переліку науково-дослідних тем, які включено до плану 
2022 р., починаються дослідження за 5 темами, буде завершено  
4 науково-дослідних тем. 

Загальний обсяг фінансування відомчої тематики за планом на 
2022 р. становить 17154,716_тис. грн. 

У 2022 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 2022 р. заплановано підготувати 
3 програми-методики дослідження, 2 колективні монографії. 
Міністерствам і відомствам, регіональним органам влади, 
підприємствам планується надіслати 6 наукових доповідей, 
52 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-07-21 Смарт-система промислового прогнозування і форсайтингу 

програмно-цільова 
та конкурсна 
тематика НАН 

України 

акад. НАН України 
Вишневський В.П. 
д.е.н. Череватський Д.Ю. 

I кв. 2022 р. −
IV кв. 2023 р. 

2 ІІ-01-21 Політика інституціональної конвергенції як інструмент 
подолання деструктивної конкуренції в промисловості 

програмно-цільова 
та конкурсна 
тематика НАН 

України 

к.е.н. Сердюк О.С. III кв. 2021 р. −
IV кв. 2022 р. IV кв. 

3 ІІІ-02-21 Формування збалансованого соціально-трудового розвитку в 
умовах цифрових трансформацій відомча д.е.н. Новікова О.Ф. 

І кв.2022 р. − 
ІІ кв. 2024 р. 

4 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. 

ІІ кв. 

5 ІІІ-04-22 Фінансово-економічне стимулювання розвитку смарт-
промисловості 

відомча акад. НАН України 
Вишневський В.П. 

III кв. 2022 р. −
II кв. 2024 р. 

6 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. 

7 ІІІ-03-21 Трансформація управління промислових підприємств в 
умовах цифровізації економіки відомча д.е.н. Булєєв І.П.  

д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
І кв. 2022 р. − 
IІ кв. 2024 р. 

8 IІI-05-20 Обґрунтування елементів циркулярної економіки у 
металургійному виробництві відомча д.е.н. Череватський Д.Ю. І кв. 2020 р. −  

IІ кв. 2022 р. ІІ кв. 

9 III-04-21 Формування організаційно-економічних моделей розвитку 
енергетичних систем розподіленої генерації відомча д.е.н. Череватський Д.Ю. IІІ кв. 2022 р.−

IV кв. 2024 р. 

10 III-06-21
Інтеграція України до Європейського дослідницького 
простору в інтересах інноваційного розвитку національної 
економіки 

відомча д.е.н. Підоричева І.Ю. 
І кв. 2022 р. −  
IV кв. 2022 р. IV кв. 

Завершується: 4 теми 
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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор інституту 
член-кореспондент НАН України 
_______________Ю.С. Залознова 

(М.П.) 
«____»_________20___ р. 

РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2022 РІК 

з виконання наукової роботи № II-07-21 
«Смарт-система промислового прогнозування і форсайтингу» 

Державний реєстраційний номер роботи: 0122U002165 

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 Президії НАН України від 
22.12.2021 р., протокол № 419 

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. 2022 р. − 
IV кв. 2023 р. 

- - 1 400,0 1 400,0 
(КПКВК 6541030 

прикладна) 

11 - - -

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 концептуальних засад і створення смарт-системи 
промислового прогнозування і форсайтингу 

I кв. 2022 р. − 
IV кв. 2022 р. 

Відділ фінансово-економічних проблем 
використання виробничого потенціалу 
Керівники теми: 
академік НАН України Вишневський В.П. 
д.е.н. Череватський Д.Ю. 

У 2022 р. заплановано підготувати: 
науково-аналітичні записки – 1; 
прототип смарт-системи промислового 
прогнозування і форсайтингу 
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1 2 3 4 
Підтема "а" 

Розробка концептуальних положень створення смарт-
системи промислового прогнозування і форсайтингу. 

Створення комплексу моделей промислового 
прогнозування і форсайтингу 

I кв. 2022 р. − 
IV кв. 2022 р. 

Керівники підтеми:  
академік НАН України Вишневський В.П. 
д.е.н. Череватський Д.Ю. 

Відповідальні виконавці: 
академік НАН України Вишневський В.П. 
чл.-кор. НАН України Князєв С.І.  
д.е.н. Череватський Д.Ю. 

Етап I 

Розробка концептуальних положень створення смарт-
системи промислового прогнозування і форсайтингу 

I кв. 2022 р. − 
II кв. 2022 р. 

Відповідальні виконавці:  
академік НАН України Вишневський В.П. 
д.е.н. Череватський Д.Ю. 

Виконавці: 
чл.-кор. НАН України Князєв С.І. 
д.е.н. Турлакова С.С. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Охтень О.О. 
к.е.н. Солдак М.О. 
к.е.н. Липницький Д.В. 

Програма-методика дослідження  
Соціально-економічний ефект: 
визначення напрямів і методів створення 
смарт-системи промислового 
прогнозування і форсайтингу 

Етап II 

Створення комплексу моделей промислового 
прогнозування і форсайтингу 

I кв. 2022 р. − 
IV кв. 2022 р. 

Відповідальні виконавці:  
академік НАН України Вишневський В.П. 
чл.-кор. НАН України Князєв С.І.  

Виконавці: 
д.е.н. Череватський Д.Ю. 
д.е.н. Турлакова С.С. 
PhD Воргач О.О. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Дасів А.Ф. 
к.е.н. Охтень О.О. 
к.е.н. Солдак М.О. 
к.е.н. Липницький Д.В. 
к.е.н. Руссіян О.А. 

Науково-аналітична записка з проблем 
створення моделей промислового 
прогнозування і форсайтингу 
Соціально-економічний ефект: 
підвищення наукової обґрунтованості 
промислового прогнозування і 
форсайтингу 
Прототипи математичних моделей: 
розвитку промисловості на основі 
випереджуючих індикаторів; розвитку 
промисловості за основними секторами; 
розвитку людського капіталу 
промисловості; екологізації 
промисловості 
Соціально-економічний ефект: розвиток 
механізму промислового прогнозування і 
форсайтингу    

Підтема "б" 
Реалізація комплексу моделей промислового 

прогнозування і форсайтингу на основі сучасних 
інформаційних технологій. Налаштування, апробація і 

запуск смарт-системи 

II кв. 2022 р. − 
IV кв. 2022 р. 

Керівники підтеми:  
академік НАН України Вишневський В.П. 
д.е.н. Череватський Д.Ю. 
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1 2 3 4 
Відповідальні виконавці: 
академік НАН України Вишневський В.П. 
д.е.н. Череватський Д.Ю. 
д.е.н. Турлакова С.С. 

Етап I 

Реалізація комплексу моделей промислового 
прогнозування і форсайтингу на основі сучасних 

інформаційних технологій 

II кв. 2022 р. − 
IV кв. 2022 р. 

Відповідальні виконавці: 
академік НАН України Вишневський В.П. 
д.е.н. Череватський Д.Ю. 
д.е.н. Турлакова С.С. 

Виконавці: 
чл.-кор. НАН України Князєв С.І. 
PhD Воргач О.О. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Дасів А.Ф. 
к.е.н. Охтень О.О. 
к.е.н. Солдак М.О. 
к.е.н. Липницький Д.В. 
к.е.н. Руссіян О.А. 

Альфа-версія архітектури та 
інфраструктури системи. 
Математичні моделі, реалізовані у 
вигляді альфа-версії комп'ютерних 
програм 
Соціально-економічний ефект: розвиток 
механізму промислового прогнозування і 
форсайтингу з використанням сучасних 
інформаційних технологій 

Етап II 

Налаштування, апробація і запуск смарт-системи 

III кв. 2022 р. − 
IV кв. 2022 р. 

Відповідальні виконавці: 
академік НАН України Вишневський В.П. 
д.е.н. Череватський Д.Ю. 
д.е.н. Турлакова С.С. 

Виконавці: 
чл.-кор. НАН України Князєв С.І. 
PhD Воргач О.О. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Дасів А.Ф. 
к.е.н. Охтень О.О. 
к.е.н. Солдак М.О. 
к.е.н. Липницький Д.В. 
к.е.н. Руссіян О.А. 

Прототип смарт-системи  
Соціально-економічний ефект: створення 
нових можливостей прогнозування і 
форсайтингу національної промисловості 
на основі сучасних інформаційних 
технологій 

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

Наукові  керівники  роботи 
академік НАН України ________________________________________ В.П. Вишневський 

доктор економічних наук ________________________________________ Д.Ю. Череватський
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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор інституту 
член-кореспондент НАН України 
_______________Ю.С. Залознова 

(М.П.) 
«____»_________20___ р. 

РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2022 РІК
з виконання наукової роботи № ІІ-01-21
«Політика інституціональної конвергенції як інструмент подолання деструктивної 
конкуренції в промисловості» 

Державний реєстраційний номер роботи 0121U111837 

вид тематики (назва програми, конкурсу)  
Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2021-2022 рр. 

Виконується згідно розпорядження Президії НАН України від  
15.02.2022 р. № 116 

основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота  
економічна теорія та методологія пізнання суспільного розвитку; інституційні 
трансформації соціально-економічної системи України; промислова політика 
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

III кв. 2021 р. − 
IV кв. 2022 р. 

- - 130,000 130,000
(КПКВК 6541030 
фундаментальна) 

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: 

обґрунтування теоретико-методологічних засад визначення 
впливу політики інституціональної конвергенції на 

III кв. 2021 р. −
IV кв. 2022 р. 

Відділ фінансово-економічних 
проблем використання 
виробничого потенціалу. 

У 2022 р. заплановано підготувати:
науково-аналітичні записки  – 2 
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1 2 3 4
розвиток промисловості та розроблення концептуальних 
підходів щодо формування комплексу інституціональних 

заходів орієнтованих на подолання деструктивної 
конкуренції в промисловості. 

Відділ проблем регуляторної полі-
тики і розвитку підприємництва. 
Керівник теми: 
к.е.н. Сердюк О.С. 

Етап II 
Оцінка рівня інституціональної конвергенції в Україні 

I-II кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Сердюк О.С. 

Виконавець: 
к.е.н. Петрова І.П. 

Науково-аналітична записка щодо оцінки 
рівня інституціональної конвергенції в 
Україні (Комітету Верховної Ради України 
з питань економічного розвитку, 
Міністерству економіки України, 
Міністерству з питань стратегічних галузей 
промисловості, обласним державним 
адміністраціям). 
Соціально-економічний ефект: розширення 
науково-методологічного підґрунтя щодо 
оцінки діючих інститутів та інституціо-
нальних умов в промисловості

Етап III 
Розробка рекомендацій щодо подолання деструктивної 

конкуренції шляхом впровадження політики 
інституціональної конвергенції  

III-IV кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Сердюк О.С. 

Виконавець: 
к.е.н. Петрова І.П. 

Науково-аналітична записка щодо 
розробки рекомендацій стосовно подолання 
деструктивної конкуренції шляхом 
впровадження політики інституціональної 
конвергенції (Комітету Верховної Ради 
України з питань економічного розвитку, 
Міністерству економіки України, 
Міністерству з питань стратегічних галузей 
промисловості, обласним державним 
адміністраціям). 
Соціально-економічний ефект: досягнення 
конвергенції між формальними та 
неформальними інститутами для подолання 
деструктивної конкуренції в промисловості 

Етап IV 
Підготовка заключного звіту за науковим проєктом 

«Політика інституціональної конвергенції як інструмент 
подолання деструктивної конкуренції в промисловості», 

представлення його на вченій раді інституту 

IV кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Сердюк О.С. 

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         ________________________________________ О.С. Сердюк 
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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор Інституту 
член-кореспондент НАН України 
_______________Ю.С. Залознова 

(М.П.) 
«____»_________20___ р. 

РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2022 РІК 
на виконання наукової роботи № ІІІ-02-21 

«Формування збалансованого соціально-трудового розвитку в умовах цифрових 
трансформацій» 

Державний реєстраційний номер роботи: 0121U114674 

вид тематики: відомча 
основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота:  
соціально-економічні проблеми промислового виробництва; соціальне 
управління, трудові відносини та соціальна відповідальність, людський капітал; 
соціальна політика та сталий розвиток; 

Виконується за постановою бюро Відділення економіки НАН України від 
19.05.2021 р., протокол № 4 

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

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
І кв. 2022 
ІІ кв. 2024 

- - 2519,411 2519,411 
 (КПКВК 6541030 

прикладна) 

наукови
х 

допоміжних наукових допоміжних 

9 3 - - 
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Таблиця 2 

Назви основних (основного)  
етапів роботи на поточний рік  

та зміст роботи 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 та визначення соціально-
економічних можливостей забезпечення 

збалансованого соціально-трудового розвитку 
в умовах  цифрових трансформацій 

І кв.2022 р. - 
ІІ кв. 2024 р. 

Відділ економічних проблем 
соціальної політики 
Керівник теми: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 

У 2022 р. заплановано підготувати: 
наукову доповідь – 2 
науково-доповідні записки – 6 

Підтема «а» 
«Дослідження наукових засад регулювання 

соціально-трудовою сферою  в умовах  
цифрових трансформацій у воєнний та 

поствоєнний періоди» 

І кв.2022 р. - 
ІІ кв. 2024 р. 

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

Наукові доповіді, науково-доповідні записки, статті, тези, 
розділи у монографіях 

Етап І 
Розробка методики-програми проведення 

НДР за підтемою «а». 

І-ІV кв 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф., 
акад. НАН України Амоша О.І. 
д.е.н. Остафійчук Я.В. 
д.е.н. Азьмук Н.А. 
к.е.н. Шамілева Л.Л. 
к.е.н. Новак І.М. 

Представлення у Методику-програму проведення наукових 
досліджень за темою: «Формування збалансованого 
соціально-трудового розвитку в умовах цифрових 

трансформацій» матеріалів за підтемою «а» «Дослідження 
наукових засад регулювання соціально-трудовою сферою  в 
умовах  цифрових трансформацій у воєнний та поствоєнний 

періоди»  
Етап ІІ 

Оцінка впливу правового режиму воєнного 
стану на зміни в законодавстві України 
стосовно соціально-трудових відносин та  

соціально-трудової сфери 

ІІ-ІІІ кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
акад. НАН України Амоша О.І. 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.ю.н. Амелічева Л.П. 
д.е.н. Остафійчук Я.В. 
д.е.н. Хандій О.О. 
д.е.н. Азьмук Н.А. 
к.е.н. Новак І.М. 
пров. інж. Красуліна Я.Є. 

Науково-доповідна записка з оцінки  впливу правового 
режиму воєнного стану на зміни в законодавстві України 
стосовно соціально-трудових відносин та  соціально-трудової 
сфери (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 
Уповноважений ВРУ з прав людини, ФПУ, Об’єднання 
роботодавців України). 
Соціально-економічний ефект: усунення недоліків та 
протиріч у законодавстві України стосовно соціально-
трудової сфери в умовах воєнного стану 
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1 2 3 4
Етап ІІІ 

Дослідження дисбалансів у соціально-
трудовій сфері в умовах цифрових 
трансформацій,  воєнного стану та 

поствоєнного відновлення  

ІІ-ІІІ кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Хандій О.О. 
к.е.н. Шамілева Л.Л. 
к.е.н. Шастун А.Д. 

Науково-доповідна записка з визначення  перешкод, 
диспропорцій та протиріч  у соціально-трудовій сфері в 
умовах цифрових трансформацій,  воєнного стану та 
поствоєнного відновлення  (Кабінет Міністрів України, 
Міністерство економіки України, Держкомпраці України, 
Державний центр зайнятості України, ФПУ, Об’єднання 
роботодавців України). 
Соціально-економічний ефект: пропозиції щодо створення 
можливостей для формування умов з попередження та 
подолання диспропорцій в соціально-трудовій сфері в умовах  
новітніх викликів та загроз  

Етап ІV 
Теоретичні засади формування 

збалансованого соціально-трудового розвитку  
в умовах цифровізації,  воєнного стану та 

поствоєнного відновлення 

ІІ-ІV кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
д.е.н. Остафійчук Я.В. 
акад. НАН України Амоша О.І. 
к.е.н. Шамілева Л.Л. 

Наукова доповідь щодо обґрунтування потреб посилення 
ролі державного регулювання  соціально-трудовою  сферою  
в умовах воєнного стану та цифровізації економіки (Кабінет 
Міністрів України, Міністерство економіки України, РНБО 
України, Мінцифра України). 
Соціально-економічний ефект: обґрунтування  можливостей 
посилення державного регулювання для подолання небезпек 
та дисбалансів в соціально-трудовій сфері в умовах 
цифровізації економіки та воєнного та  пост воєнного  
періодів 

Етап V 
Міжнародний досвід подолання 

деструктивного впливу воєнних та цифрових 
чинників на розвиток сфери праці та 

можливості його адаптації до умов України. 

ІІ-ІІІ кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Новак І.М. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
м.н.с.. Касперович О.Ю. 
пров. екон. Іщенко О.В. 

Науково-доповідна записка щодо міжнародного  досвіду 
подолання деструктивного впливу воєнних та цифрових 
чинників на розвиток сфери праці та можливості його 
адаптації до умов України   (Міністерство економіки України, 
Верховна Рада України, ФПУ). 
Соціально-економічний ефект: обґрунтування можливостей 
адаптації позитивного міжнародного досвіду подолання 
наслідків воєнного стану  та деструктивного впливу 
цифровізації на трудову сферу 

Підтема «б» 
«Дослідження проблем та можливостей 

якісних змін в системі соціально-трудових 
відносин в умовах цифрових 

трансформацій у воєнний та поствоєнний 
періоди» 

І кв.2022 р. - 
ІІ кв. 2024 р. 

Керівники підтеми: 
член-кор. НАН України 
Залознова Ю.С. 
д.е.н. Хандій О.О. 

Наукові доповіді, науково-доповідні записки, статті, тези, 
розділи у монографіях 
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Етап І 
Розробка методики-програми проведення 

НДР за підтемою «б». 
І кв.2022 р. - 
ІV кв. 2022 р. 

Відповідальні виконавці: 
член-кор. НАН України  
Залознова Ю.С. 
д.е.н. Хандій О.О.  
к.е.н. Шамілева Л.Л. 
к.соц.н. Панькова О.В. 
к.е.н. Шастун А.Д. 
к.е.н. Новак І.М. 
м.н.с.. Касперович О.Ю. 
пров. екон. Іщенко О.В. 

Представлення у Методику-програму проведення наукових 
досліджень за темою: «Формування збалансованого 
соціально-трудового розвитку в умовах цифрових 
трансформацій» матеріалів за  підтемою «б» «Дослідження 
проблем та можливостей якісних змін в системі соціально-
трудових відносин в умовах цифрових трансформацій у 
воєнний та поствоєнний періоди» 

Етап ІІ 
Концептуальні підходи до збереження, 

розвитку та відновлення людського капіталу 
України у воєнний та поствоєнний періоди 

з використанням переваг цифрових 
трансформацій 

ІІ-ІІІ кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
член-кор. НАН України  
Залознова Ю.С. 
д.е.н. Азьмук Н.А. 

Наукова доповідь з розробки концептуальних засад щодо 
збереження, розвитку та відновлення людського капіталу  
України у воєнний та поствоєнний періоди з використанням 
переваг цифрових трансформацій (Міністерство економіки 
України, Мінсоцполітики України, Державний центр 
зайнятості України, ФПУ, Об’єднання роботодавців України, 
Офіс Президента України, відповідні комітети ВРУ). 
Соціально-економічний ефект: мінімізація небезпек втрати 
людського капіталу, визначення стратегічних напрямів 
відновлення та розвитку людського капіталу України з 
використанням переваг цифрових інстументів, форм та 
засобів 

Етап ІІІ 
Оцінка змін цінностей праці та трудового 

життя в українському суспільстві під впливом  
цифрових трансформацій, воєнного стану  та 

наслідків війни  

ІІ- ІV кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
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. 

Науково-доповідна записка з оцінки змін цінностей праці та 
трудового життя в українському суспільстві під впливом  
цифрових трансформацій, воєнного стану та наслідків війни 
(Міністерство економіки України, Міністерство культури та 
інформаційної політики України, Офіс Президента України, 
Верховна Рада  України). 
Соціально-економічний ефект: визначення суспільної 
значущості цінності праці під впливом цифровізації, наслідків 
війни в Україні 
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Етап ІV 

Визначення можливостей забезпечення 
базових вимог якості трудового життя в 

умовах цифровізації в період воєнного стану 
та поствоєнного відновлення  

ІІ-ІV кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Хандій О.О. 
д.е.н. Новікова О.Ф. 
к.е.н. Шамілева Л.Л. 
к.е.н. Шастун А.Д. 

Науково-доповідна записка з визначення можливостей 
забезпечення базових вимог якості трудового життя в умовах 
воєнних дій та цифрових трансформацій (Кабінет Міністрів 
України, Верховна Рада України, Міністерство економіки 
України, ФПУ, Офіс Президента України). 
Соціально-економічний ефект: визначення можливості 
подолання негативого впливу дисбалансів у трудовій сфері на 
забезпечення базових вимог якості життя в умовах цифровізації 
в період воєнного стану та поствоєнного відновлення 

Етап V 
Трансформація діяльності інститутів 

громадянського суспільства та розвиток 
волонтерства в Україні в умовах 

цифровізації під час воєнного стану 

ІІ-ІІІ кв. 2022 
р. 

Відповідальні виконавці: 
к.соц. н. Панькова О.В., 
м.н.с. Касперович О.Ю., 
пр. ек. Іщенко О.В. 

Науково-доповідна записка з оцінки діяльності інститутів 
українського  громадянського суспільства щодо розвитку 
волонтерства  в умовах цифрових трансформацій під час 
воєнного стану (Верховна Рада України, КМУ, Мінінформаціії 
та культури, Мінсоцполітики). 
Соціально-економічний ефект: підготовка рекомендацій та 
пропозицій зі сприяння розвитку українського  
громадянського суспільства через  волонтерство  в умовах 
цифрових трансформацій та воєнного стану 

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

Науковий  керівник  роботи 

доктор економічних наук, професор ________________________________________ О.Ф. Новікова 
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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор інституту 
член-кореспондент НАН України 
_______________Ю.С. Залознова 

(М.П.) 
«____»_________20___ р. 

РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2022 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. 

11449,730 11449,730 
(КПКВК 6541030 
фундаментальна) 

2191,469 2191,469 
(КПКВК 6541030 
фундаментальна) 

11 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 концептуальних 
положень щодо визначення довгострокових чинників і 

III кв. 2019 р. − 
II кв. 2022 р. 

Відділ фінансово-економічних проблем 
використання виробничого потенціалу. 

У 2022 р. заплановано підготувати: 
наукові доповіді − 1; 
науково-доповідні записки – 1; 
колективні монографії – 1 
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тенденцій розвитку національної промисловості з 
урахуванням нових перспектив і ризиків розвитку, 
пов'язаних із четвертою промисловою революцією 

Керівник теми: 
академік НАН України Вишневський В.П. 

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

промисловості 

III кв. 2019 р. − 
II кв. 2022 р. 

Керівник підтеми:  
академік НАН України Вишневський В.П. 

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

Етап XI 

Підготовка колективної монографії за темою 

I-ІІ кв. 2022 р. Відповідальні виконавці:  
академік НАН України Вишневський В.П. 
д.е.н.. Турлакова С.С.  

Виконавці: 
к.е.н. Дасів А.Ф. 
к.е.н. Охтень О.О. 
к.е.н. Шуміло Я.М. 

Колективна монографія з проблем 
економіко-математичного моделювання 
довгострокових факторів і тенденцій 
розвитку промисловості  
Соціально-економічний ефект: 
підвищення ступеня наукової 
обґрунтованості визначення 
довгострокових факторів і тенденцій 
розвитку промисловості 

Етап XII 

Підготовка заключного звіту за темою 

ІІ кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:  
академік НАН України Вишневський В.П. 

Виконавці: 
д.е.н. Турлакова С.С.  
к.е.н. Дасів А.Ф. 
к.е.н. Охтень О.О. 
к.е.н. Шуміло Я.М. 

Розділи до заключного звіту за темою 
Соціально-економічний ефект: розвиток 
комплексу теоретико-методологічних і 
науково-методичних підходів та розробка 
концептуальних положень щодо 
визначення довгострокових факторів і 
тенденцій розвитку національної 
промисловості 

Підтема «б» 
Аналіз особливостей довгострокових факторів і тенденцій 

розвитку національної промисловості та її галузей 

I-ІІ кв. 2022 р. Керівники підтеми: 
акад. НАН України Вишневський В.П.  
к.е.н. Збаразська Л.О.  

Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Збаразська Л.О. 
к.е.н. Нікіфорова В.А. 

Етап XI 

Підготовка колективної монографії за темою 

I-ІІ кв. 2022 р. Відповідальні  виконавці: 
академік НАН України Вишневський В.П. 
к.е.н. Збаразська Л.О. 

Виконавці: 
к.е.н. Збаразська Л.О. 

Науково-аналітична записка з 
концептуальних питань довгострокового 
розвитку національної промисловості  в 
умовах 4IR (Мінстратегпрому України; 
профільному Комітету ВРУ) 
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к.е.н. Нікіфорова В.А. 
гол. екон. Телюк В.А. 
пров. екон. Щербакова С.О. 
екон. I к. Іванова Р.М. 

Соціально-економічний ефект: 
підвищення ступеня наукової 
обґрунтованості промислової політики 
України 

Етап XII 

Підготовка заключного звіту за темою 

ІІ кв. 2022 р. Відповідальні  виконавці: 
академік НАН України Вишневський В.П. 
к.е.н. Збаразська Л.О. 

Виконавці: 
к.е.н. Збаразська Л.О. 
к.е.н. Нікіфорова В.А. 
гол. екон. Телюк В.А. 
пров. екон. Щербакова С.О. 
екон. I к. Іванова Р.М. 

Розділи до заключного звіту за темою 
Соціально-економічний ефект: розвиток 
комплексу теоретико-методологічних і 
науково-методичних підходів та розробка 
концептуальних положень щодо 
визначення довгострокових факторів і 
тенденцій розвитку національної 
промисловості 

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: 
академік 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. Заніздра М.Ю. 

Етап XI 

Підготовка колективної монографії за темою 

I-ІІ кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Вієцька О.В. 
к.е.н. Заніздра М.Ю. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 

Виконавці: 
к.е.н. Вієцька О.В. 
PhD Воргач О.А. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Сердюк О.С. 
асп. Вієцький О.А. 
асп. Кувалдіна О.А. 

Наукова доповідь з проблем форсайтингу 
системи оподаткування підприємств 
(Комітетам Верховної Ради України, 
Міністерству фінансів України, 
Державній фіскальній службі України). 
Соціально-економічний ефект: 
підвищення регуляторного потенціалу 
оподаткування підприємств і 
стимулювання інновацій. 

Етап XII 

Підготовка заключного звіту за темою 

ІІ кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Заніздра М.Ю. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 

Розділи до заключного звіту за темою 
Соціально-економічний ефект: розвиток 
комплексу теоретико-методологічних і 
науково-методичних підходів та розробка 
концептуальних положень щодо 
визначення довгострокових факторів і 
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Виконавці:
к.е.н. Вієцька О.В. 
PhD Воргач О.А. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Сердюк О.С. 
асп. Вієцький О.А. 
асп. Кувалдіна О.А. 

тенденцій 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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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор інституту 
член-кореспондент НАН України 
_______________Ю.С. Залознова 

(М.П.) 
«____»_________20___ р. 

РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2022 РІК 

з виконання наукової роботи № IIІ-04-22 
«Фінансово-економічне стимулювання розвитку смарт-промисловості» 

Державний реєстраційний номер роботи: 0122U002519 

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 17.06.2021 р., протокол № 5 

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. 2022 р. − 
II кв. 2025 р. 

- - 2 196,597 2 196,597 
(КПКВК 6541030 
фундаментальна) 

11 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 
підходів та розробка концептуальних положень щодо 
модернізації фінансово-економічного стимулювання 

III кв. 2022 р. − 
II кв. 2025 р. 

Відділ фінансово-економічних проблем 
використання виробничого потенціалу. 
Керівник теми: 
академік НАН України Вишневський В.П. 

У 2022 р. заплановано підготувати: 
програму-методику дослідження; 
науково-аналітичні записки – 2 
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1 2 3 4 
розвитку національної смарт-промисловості у 
відповідності з вимогами Четвертої промислової революції 

Підтема «а» 
Теоретико-методологічні засади стимулювання розвитку 
індустрії в умовах Четвертої промислової революції 

III кв. 2022 р. − 
II кв. 2025 р. 

Керівник підтеми:  
академік НАН України Вишневський В.П. 

Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Збаразська Л.О. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 

Етап I 

Розробка програми-методики за підтемою 

ІІІ кв. 2022 р. Відповідальні виконавці:  
академік НАН України Вишневський В.П. 
к.е.н. Збаразська Л.О. 

Виконавці: 
к.е.н. Вієцька О.В. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Заніздра М.Ю. 
к.е.н. Нікіфорова В.А. 
к.е.н. Сердюк О.С. 

Розділ до програми-методики за 
підтемою  
Соціально-економічний ефект: 
визначення напрямів і методів 
дослідження теоретико-методологічних 
засад стимулювання розвитку індустрії 

Етап II 

Обґрунтування теоретико-методологічних підходів до 
дослідження проблем стимулювання розвитку індустрії в 

умовах Четвертої промислової революції 

III-ІV кв.
2022 р.

Відповідальні виконавці:  
академік НАН України Вишневський В.П. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 

Виконавці: 
к.е.н. Вієцька О.В. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Збаразська Л.О. 

Науково-аналітичні матеріали з 
проблем обґрунтування теоретико-
методологічних підходів до дослідження 
проблем стимулювання розвитку 
індустрії 
Соціально-економічний ефект: 
підвищення наукової обґрунтованості 
дослідження проблем стимулювання 
розвитку індустрії 

Підтема «б» 
Аналіз особливостей діючої системи фінансово-

економічного стимулювання розвитку національної смарт-
промисловості у секторальному, функціональному та 

просторовому аспектах 

III кв. 2022 р. − 
II кв. 2025 р. 

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

Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Заніздра М.Ю. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 

Етап I 

Розробка програми-методики за підтемою 

IІІ кв. 2022 р. Відповідальні  виконавці: 
академік НАН України Вишневський В.П. 
к.е.н. Заніздра М.Ю. 

Виконавці: 
к.е.н. Вієцька О.В. 
PhD Воргач О.А. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 

Розділ до програми-методики за 
підтемою  
Соціально-економічний ефект: 
визначення напрямів і методів 
дослідження особливостей діючої 
системи фінансово-економічного 
стимулювання розвитку національної 
смарт-промисловості 
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1 2 3 4 
к.е.н. Заніздра М.Ю. 
к.е.н. Збаразська Л.О. 
к.е.н. Нікіфорова В.А. 
к.е.н. Сердюк О.С. 

Етап II 

Обґрунтування теоретико-методологічних підходів до 
виявлення особливостей діючої системи фінансово-

економічного стимулювання розвитку національної смарт-
промисловості 

III-ІV кв.
2022 р.

Відповідальні  виконавці: 
академік НАН України Вишневський В.П. 
к.е.н. Чекіна В.Д. 

Виконавці: 
к.е.н. Вієцька О.В. 
PhD Воргач О.А. 
к.е.н. Гаркушенко О.М. 
к.е.н. Заніздра М.Ю. 
к.е.н. Збаразська Л.О. 
к.е.н. Нікіфорова В.А. 
к.е.н. Сердюк О.С. 
асп. Вієцький О.А. 
асп. Кувалдіна О.А. 

Науково-аналітична записка з проблем 
фінансово-економічного стимулювання 
розвитку національної смарт-промисло-
вості (Мінстратегпрому України) 
Соціально-економічний ефект: 
підвищення наукової обґрунтованості 
фінансово-економічного стимулювання 
розвитку національної смарт-
промисловості 

Підтема «в» 
Економіко-математичне моделювання складових системи 

фінансово-економічного стимулювання розвитку 
національної смарт-промисловості    

III кв. 2022 р. − 
II кв. 2025 р. 

Керівники підтеми: 
академік НАН України Вишневський В.П. 
д.е.н. Турлакова С.С. 

Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Дасів А.Ф. 
к.е.н. Охтень О.О. 

Етап I 

Розробка програми-методики за підтемою 

IІІ кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
академік НАН України Вишневський В.П. 
д.е.н. Турлакова С.С. 
к.е.н. Дасів А.Ф. 

Виконавці: 
к.е.н. Охтень О.О. 
к.е.н. Сердюк О.С. 
к.е.н. Шуміло Я.М. 

Розділ до програми-методики за 
підтемою  
Соціально-економічний ефект: 
визначення напрямів і методів 
дослідження проблем економіко-
математичного моделювання складових 
системи фінансово-економічного 
стимулювання розвитку національної 
смарт-промисловості 

Етап II 

Обґрунтування теоретико-методологічних підходів до 
економіко-математичного моделювання складових 

III-ІV кв.
2022 р.

Відповідальні виконавці: 
академік НАН України Вишневський В.П. 
д.е.н. Турлакова С.С. 
к.е.н. Охтень О.О. 

Науково-аналітична записка з проблем 
моделювання складових системи 
фінансово-економічного стимулювання 
розвитку національної смарт-
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1 2 3 4 
системи фінансово-економічного стимулювання розвитку 

національної смарт-промисловості 
Виконавці:
к.е.н. Дасів А.Ф. 
к.е.н. Сердюк О.С. 
к.е.н. Шуміло Я.М. 
м.н.с. Логвиненко Б.І. 

промисловості (Мінстратегпрому 
України) 
Соціально-економічний ефект: 
підвищення наукової обґрунтованості 
економіко-математичного моделювання 
розвитку національної смарт-
промисловості  

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

Науковий  керівник  роботи 

академік НАН України ________________________________________ В.П. Вишневський 
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    «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор інституту 
член-кореспондент НАН України 
_______________Ю.С. Залознова 

(М.П.) 
«____»_________20___ р. 

РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2022 РІК 

з виконання наукової роботи №: ІІІ-01-21
«Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів України» Державний реєстраційний номер роботи 0121U114107 
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. − 
III кв. 2024 р. 

1689,803 1689,803
(КПКВК 6541030 
 фундаментальна) 

6814,997 6814,997 
 (КПКВК 6541030 
 фундаментальна) 

28 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 теоретичних положень і 
науково-методологічних підходів щодо визначення 

IV кв. 2021 р. − 
III кв. 2024 р. 

Відділ проблем регуляторної 
політики і розвитку 
підприємництва. 

У 2022 р. заплановано підготувати: 
монографії – 1; 
науково-аналітичні записки – 12; 
науково-доповідні записки – 19 
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1 2 3 4 
стратегічних напрямів розвитку промислових регіонів 

України на засадах смарт-спеціалізації. 
Відділення проблем просторового 
розвитку та регіональної політики. 
Сектор проблем інноваційно-
інвестиційного розвитку 
промисловості. 
Керівники теми: 
д.е.н. Ляшенко В.І. 
д.е.н. Підоричева І.Ю. 

Підтема «а» 
Особливості методології стратегування смарт-

спеціалізації промислових регіонів 

IV кв. 2021 р. − 
III кв. 2024 р. 

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

Етап II 
Теоретичні підходи до розвитку регіонального 
стратегування на засадах смарт-спеціалізації 

I-ІІ кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:  
д.е.н. Шевцова Г.З. 

Виконавці: 
докт. Швець Н.В. 
асп. Литвинський Р.В. 

Науково-доповідна записка з 
узагальненням та розвитком теоретичних 
підходів до регіонального стратегування на 
засадах смарт-спеціалізації (Міністерство 
розвитку громад та територій України, 
Міністерство економіки України, обласні 
державні адміністрації промислових 
регіонів). 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
наукової обґрунтованості регіональної та 
промислово-інноваційної політики 

Етап IIІ 
Теоретичні основи смарт-спеціалізації промислових 
регіонів з позиції класичної та кейнсіанської школи 

I-ІІ кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:  
д.е.н. Вишневський О.С. 

Виконавці: 
асп. Микитенко Т.П. 

Науково-доповідна записка з 
обґрунтуванням напрямів удосконалення 
стратегування смарт-спеціалізації регіонів 
України з позицій класичної та 
кейнсіанської школи економічної теорії 
(Міністерство розвитку громад та територій 
України; Комітет з питань організації 
державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування ВРУ) 
Соціально-економічний ефект: визначення 
напрямів удосконалення стратегування 
смарт-спеціалізації регіонів України 

Етап IV 
Теоретичні основи смарт-спеціалізації промислових 

регіонів з позиції неокласичної, австрійської і 
інституційної школи 

IІІ кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:  
д.е.н. Вишневський О.С. 

Виконавці: 
асп. Микитенко Т.П. 

Науково-доповідна записка з 
обґрунтуванням напрямів удосконалення 
стратегування смарт-спеціалізації регіонів 
України з позицій неокласичної, 
австрійської, інституційної школи 
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1 2 3 4 
економічної теорії (Міністерство розвитку 
громад та територій України; Комітет з 
питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування ВРУ) 
Соціально-економічний ефект: визначення 
напрямів удосконалення стратегування 
смарт-спеціалізації регіонів України 

Етап V 
Теоретичні основи смарт-спеціалізації промислових 

регіонів з позиції девелопменталіської і шумпетеріанської 
школи 

IV кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:  
д.е.н. Вишневський О.С. 

Виконавці: 
асп. Микитенко Т.П. 

Науково-доповідна записка з 
обґрунтуванням напрямів удосконалення 
стратегування смарт-спеціалізації регіонів 
України з позицій девелопменталіської та 
шумпетеріанської школи економічної теорії 
(Міністерство розвитку громад та територій 
України; Комітет з питань організації 
державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування ВРУ) 
Соціально-економічний ефект: визначення 
напрямів удосконалення стратегування 
смарт-спеціалізації регіонів України 

Етап VI 
Методологічні підходи до розвитку регіонального 

стратегування на засадах смарт-спеціалізації 

III-ІV кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:  
д.е.н. Шевцова Г.З. 

Виконавці: 
докт. Швець Н.В. 
асп. Литвинський Р.В. 

Науково-аналітична записка з 
узагальненням методологічних підходів до 
регіонального стратегування на засадах 
смарт-спеціалізації (Міністерство розвитку 
громад та територій України, Міністерство 
економіки України, обласні державні 
адміністрації промислових регіонів). 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
наукової обґрунтованості регіональної та 
промислово-інноваційної політики 

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

модернізації та смарт-спеціалізації 

IV кв. 2021 р. − 
III кв. 2024 р. 

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

Етап II 
Сталий розвиток авіаційного транспорту України: 
Стратегічні сценарії та інституційний супровід 

I кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:  
д.е.н. Харазішвілі Ю.М. 

Виконавець: 
д.е.н. Харазішвілі Ю.М. 

Підготовка монографії «Сталий розвиток 
авіаційного транспорту України: 
Стратегічні сценарії та  інституційний 
супровід» (Вчена рада інституту) 
Соціально-економічний ефект: 
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Наукове обґрунтування змін індикаторів 
для виходу на траєкторію сталого розвитку 

Етап III 
Стратегічні сценарії сталого розвитку Харківської області 
та інституційні умови досягнення  

II-III кв. 2022 р Відповідальний виконавець:  
д.е.н. Харазішвілі Ю.М. 

Виконавці: 
к.е.н. Жихарєва Ю.І. 
к.е.н. Логвіненко Б.І. 
пров. екон. Васильченко О.Р.  
пров. екон. Кузнєцова І.А. 

Науково-аналітична записка щодо 
стратегічних сценаріїв сталого розвитку 
Харківської області та інституційні умови 
досягнення (Міністерству економіки 
України, Міністерству розвитку громад та 
територій України, обласним державним 
адміністраціям промислових регіонів).  
Соціально-економічний ефект: наукове 
обґрунтування змін індикаторів для виходу 
на траєкторію сталого розвитку 

Етап IV 
Стратегічні сценарії сталого розвитку Полтавської області 
та інституційні умови досягнення  

IV кв. 2022 Відповідальний виконавець:  
д.е.н. Харазішвілі Ю.М. 

Виконавці: 
д.е.н. Рогоза М.Є. 
к.е.н. Жихарєва Ю.І. 
к.е.н. Логвіненко Б.І. 
пров. екон. Васильченко О.Р.  
пров. екон. Кузнєцова І.А. 

Науково-аналітична записка щодо 
стратегічних сценаріїв сталого розвитку 
Полтавської області та інституційні умови 
досягнення (Міністерству економіки 
України, Міністерству розвитку громад та 
територій України, обласним державним 
адміністраціям промислових регіонів).  
Соціально-економічний ефект: наукове 
обґрунтування змін індикаторів для виходу 
на траєкторію сталого розвитку 

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

смарт-спеціалізації 

IV кв. 2021 р. − 
III кв. 2024 р. 

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

Етап IІ 
Науково-аналітичний огляд напрямів розвитку 

старопромислових територій в контексті Цілей сталого 
розвитку в умовах реалізації стратегій смарт-спеціалізації 

I-ІІ кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Солдак М.О. 

Виконавці:  
пров. екон. Васильченко О.Р.  
пров. екон. Кузнєцова І.А.  

Науково-аналітична записка щодо завдань 
та можливостей розвитку 
старопромислових територій для реалізації 
Цілей сталого розвитку на засадах смарт-
спеціалізації (Міністерству розвитку громад 
та територій України, обласним державним 
адміністраціям регіонів). 
Соціально-економічний ефект: формування 
аналітичної бази для виявлення напрямів 
розвитку старопромислових територій в 
контексті Цілей сталого розвитку в умовах 
реалізації стратегій смарт-спеціалізації 

Етап III I-ІІ кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Петрова І.П. 

Науково-доповідна записка щодо 
узагальнення зарубіжного досвіду 
застосування форм публічно-приватного 
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Концептуальні і практичні положення щодо взаємозв’язку 

публічно-приватного партнерства та Цілей сталого 
розвитку в умовах реалізації стратегій смарт-спеціалізації 

Виконавці: 
д.е.н. Бутенко Н.В. 
асп. Радченко К.В. 

партнерства для повоєнного відновлення та 
модернізації економіки (Офісу Президента 
України, Верховній Раді України, 
Секретаріату Кабінету Міністрів України).  
Соціально-економічний ефект: підвищення 
ступеня наукової обґрунтованості публічно-
приватного партнерства в Україні в умовах 
реалізації стратегій смарт-спеціалізації та 
повоєнного відновлення економіки 

Етап IV 
Використання браунфілдів як площадок для релокації 

підприємств 

ІІ кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Солдак М.О. 

Виконавці:  
пров. екон. Васильченко О.Р.  
пров. екон. Кузнєцова І.А.  

Науково-доповідна записка щодо 
використання браунфілдів для релокації 
підприємств (Міністерству розвитку громад 
та територій України, УСПП, Закарпатська 
обласна державна адміністрація). 
Соціально-економічний ефект: визначення 
принципів, за якими має відбуватися 
відновлення браунфілдів для релокації 
підприємств в воєних умовах 

Етап V 
Науково-методологічні підходи до формування 

промислових стратегій розвитку на засадах ECG – 
принципів в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання 

IІ кв. 2022 р.- 
ІІІ кв. 2022 р. 

Відповідальний виконавець:
к.е.н. Покотиленко Р.В. 

Виконавець: 
к.е.н. Покотиленко Р.В. 

Науково-доповідна записка щодо науково-
методичних підходів та методологічних 
засад впровадження принципів ECG при 
формуванні промислових стратегій 
розвитку в Україні (Міністерству економіки 
України, Міністерству розвитку громад та 
територій України, обласним державним 
адміністраціям промислових регіонів).  
Соціально-економічний ефект: підвищення 
використання принципів ECG при 
формуванні промислових стратегій 
розвитку в Україні 

Етап VI 
Досвід європейських країн з ревіталізації 

старопромислових територій на засадах смарт-
спеціалізації 

ІІІ-IV кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Солдак М.О. 

Виконавці:  
пров. екон. Васильченко О.Р.  
пров. екон. Кузнєцова І.А.  

Науково-аналітична записка щодо 
європейського досвіду ревіталізації 
старопромислових територій на засадах 
смарт-спеціалізації (Міністерству розвитку 
громад та територій України, обласним 
державним адміністраціям регіонів). 
Соціально-економічний ефект: залучення у 
вітчизняну практику зарубіжного досвіду 
ревіталізації старопромислових територій 
на засадах смарт-спеціалізації 
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Етап VII 

Напрями удосконалення законодавчого та нормативно-
правового забезпечення формування промислових 

стратегій розвитку на засадах ECG – принципів в Україні 

ІІІ кв. 2022 р. – 
IV кв. 2022 р 

Відповідальний виконавець:
к.е.н. Покотиленко Р.В. 

Виконавець: 
к.е.н. Покотиленко Р.В. 

Науково-доповідна записка щодо оцінки та 
напрямів удосконалення чинного 
законодавчого та нормативно-правового 
забезпечення процесу формування 
промислових стратегій розвитку на засадах 
ECG – принципів в Україні (Міністерству 
економіки України, Міністерству розвитку 
громад та територій України, обласним 
державним адміністраціям промислових 
регіонів).  
Соціально-економічний ефект: 
забезпечення наукової обґрунтованості 
заходів щодо удосконалення законодавчого 
та нормативно-правового забезпечення 
формування промислових стратегій 
розвитку на засадах ECG – принципів в 
Україні 

Етап VIII 
Дослідження інституціонального забезпечення режиму 

міжнародно-публічно-приватного партнерства у контексті 
реалізації стратегій смарт-спеціалізації та повоєнного 

відновлення економіки 

ІІІ-IV кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Петрова І.П. 

Виконавці:  
д.е.н. Бутенко Н.В. 
асп. Радченко К.В. 

Науково-доповідна записка щодо 
інституціонального забезпечення режиму 
міжнародно-публічно-приватного 
партнерства у контексті реалізації стратегій 
смарт-спеціалізації та повоєнного 
відновлення економіки (Міністерству 
економіки України, Міністерству розвитку 
громад та територій України, обласним 
державним адміністраціям промислових 
регіонів). 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
ефективності інституціонального 
забезпечення режиму міжнародно-
публічно-приватного партнерства в Україні 

Етап IX 
Методологічні підходи до формування регіональних 
стратегій промислового розвитку на засадах ECG – 

принципів в Україні: проблеми запровадження та напрями 
реалізації 

IV кв. 2022 р Відповідальний виконавець:
к.е.н. Покотиленко Р.В. 

Виконавець: 
к.е.н. Покотиленко Р.В. 

Науково-доповідна записка щодо 
методологічних підходів та напрямів 
формування регіональних стратегій 
промислового розвитку на засадах ECG – 
принципів в Україні (Міністерству 
економіки України, Міністерству розвитку 
громад та територій України, обласним 
державним адміністраціям промислових 
регіонів). 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
якості прийняття управлінських рішень 
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щодо формування регіональних стратегій 
промислового розвитку на засадах ECG – 
принципів в Україні  

Підтема «г» 
Кластерна складова сталого розвитку економічних 

районів України в контексті реалізації стратегій смарт-
спеціалізації 

IV кв. 2021 р. − 
III кв. 2024 р. 

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

Етап II 
Дослідження й узагальнення особливостей стратегій 
регіонального розвитку та правових засад забезпечення 
кластерної політики в економічних районах України 

I кв. 2022 р. Відповідальні виконавці:
д.е.н. Ляшенко В.І. 
к.е.н. Трушкіна 
Виконавці: 
к.е.н. Шевченко А.І. 
к.е.н. Ситнік Є.А. 
к.н.держ.упр. Бородіна О.А. 
асп. Ліщук О.В. 
асп. Лук’янов А.І. 
асп. Мисник К.П. 
асп. Нізяєва В.Р. 
асп. Папук Д.О. 
асп. Сербіна Т.В. 
асп. Уткін В.П. 
асп. Шкригун Ю.О. 

Науково-аналітична записка щодо 
регіональних особливостей формування 
кластерних структур в економічних районах 
України в контексті реалізації стратегій 
смарт-спеціалізації» (Міністерству 
розвитку громад та територій України, 
Міністерству економіки, обласним 
державним адміністраціям) 
Соціально-економічний ефект: забезпечення 
збалансованого сталого розвитку економічних 
районів України завдяки підсиленню 
кластерної складової. 
Науково-доповідна записка щодо правових 
засад формування й реалізації регіональної 
кластерної політики в економічних районах 
України» (Верховна Рада України, 
Міністерство розвитку громад та територій 
України, Міністерство економіки, обласні 
державні адміністрації) 
Соціально-економічний ефект: забезпечення 
збалансованого сталого розвитку економічних 
районів України завдяки підсиленню 
кластерної складової 

Етап III 
Узагальнення міжнародного досвіду розвитку  

кластерних структур у контексті реалізації стратегій 
смарт-спеціалізації та цифровізації організаційних  

й управлінських процесів 

II кв. 2022 р. Відповідальні виконавці:
д.е.н. Ляшенко В.І. 
к.е.н. Трушкіна Н.В. 

Виконавці: 
к.е.н. Ситнік Є.А. 
асп. Ліщук О.В. 
асп. Лук’янов А.І. 
асп. Мисник К.П. 
асп. Нізяєва В.Р. 
асп. Папук Д.О. 
асп. Сербіна Т.В. 

Науково-доповідна записка щодо 
застосування міжнародного досвіду 
формування кластерних структур у сучасних 
умовах регіонального розвитку України 
(Міністерство розвитку громад та територій 
України, Міністерство економіки, обласні 
державні адміністрації) 
Соціально-економічний ефект: забезпечення 
збалансованого сталого розвитку економічних 
районів України завдяки підсиленню 
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асп. Уткін В.П. 
асп. Шкригун Ю.О. 

кластерної складової у контексті реалізації 
стратегій смарт-спеціалізації 

Етап IV 
Дослідження особливостей, сучасних тенденцій, 

чинників, бар’єрів, екзогенних і ендогенних викликів, 
режимів функціонування транспортно-логістичних систем 

у прикордонних регіонах України  
(Волинська, Закарпатська та Львівська області)  

та країн Вишеградської четвірки  
(Польща, Словаччина, Угорщина) 

II кв. 2022 р. Відповідальні виконавці:
д.е.н. Ляшенко В.І. 
к.е.н. Трушкіна Н.В. 

Виконавці: 
к.е.н. Шевченко А.І. 
асп. Ліщук О.В. 
асп. Лук’янов А.І. 
асп. Мисник К.П. 
асп. Нізяєва В.Р. 
асп. Папук Д.О. 
асп. Сербіна Т.В. 
асп. Уткін В.П. 
асп. Шкригун Ю.О. 

Науково-доповідна записка з обгрунтування 
концептуальних засад і розроблення 
практичних рекомендацій щодо формування 
транскордонного транспортно-логістичного 
кластеру як механізму забезпечення сталого 
розвитку прикордонних регіонів України  
(Міністерству розвитку громад та територій 
України, Міністерству з питань стратегічних 
галузей промисловості України, 
Закарпатській обласній державній 
адміністрації, Торгово-промисловій палаті 
України, Українському союзу промисловців 
і підприємців) 
Соціально-економічний ефект: забезпечення 
збалансованого сталого розвитку 
прикордонних територій України завдяки 
підсиленню кластерної складової у контексті 
реалізації стратегій смарт-спеціалізації та 
транскордонної співпраці з країнами 
Вишеградської четвірки 

Етап V 
Дослідження теоретичних засад розвитку бізнес-кластерів 
в економіці промислових регіонів як організаційного 

феномену 

I-II кв. 2022 р. Відповідальні виконавці:
к.е.н. Толмачова Г.Ф. 

Виконавці: 
д.е.н. Рогоза М.Є. 
к.н.держ.упр. Бородіна О.А. 
пров.екон. Васильченко О.Р. 
пров.екон. Кузнєцова І.А. 

Науково-аналітична записка з 
обґрунтування теоретичних засад розвитку 
бізнес-кластерів в економіці промислових 
регіонів як організаційного феномену 
(Міністерству економіки України, 
Міністерству розвитку громад та територій 
України, обласним державним 
адміністраціям промислових регіонів). 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
наукової обґрунтованості прийняття 
управлінських рішень стосовно розвитку 
бізнес-кластерів в економіці промислових 
регіонів 

Етап VI 
Стратегічні напрями розвитку експортного 
потенціалу та створення бізнес-кластерів  

високотехнологічної та середньо технологічної 
промисловості та креативної індустрії  Харківської 

області 

I-ІІ кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
д.е.н.  Осадча Н.В. 

Виконавець: 
пров.екон. Колєснікова Г.В. 

Науково-доповідна записка структурного 
та функціонального аналізу бізнес-кластерів 
у промислових регіонах, оцінка 
високотехнологічного експорту 
(Міністерству економіки України, 
Міністерству розвитку громад та територій 
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України, Харківській обласній державній 
адміністрації).  
Соціально-економічний ефект: 
забезпечення наукової обґрунтованості 
заходів щодо удосконалення законодавчого 
та нормативно-правового забезпечення 
формування промислових стратегій та 
збільшення високотехнологічного експорту 
Харківської області 

Етап VII 
Дослідження глобальних викликів, тенденцій і чинників 
розвитку ланцюгів постачань та експортно-імпортних 
операцій підприємств, аналітична оцінка обсягів і 

структури зовнішньоекономічної діяльності в Україні  

III кв. 2022 р. Відповідальні виконавці:
д.е.н. Ляшенко В.І. 
к.е.н. Трушкіна Н.В. 

Виконавці: 
асп. Мисник К.П. 
асп. Сербіна Т.В. 
асп. Шкригун Ю.О. 

Науково-аналітична записка з організації 
зовнішньоекономічної логістичної 
діяльності українських підприємст у 
сучасних умовах глобальних трансформацій 
(Міністерству економіки України, 
Міністерству розвитку громад та територій 
України, Міністерству стратегічних галузей 
промисловості України, Торгово-
промисловій палаті України, Українському 
союзу промисловців і підприємців) 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
ефективності організації 
зовнішньоекономічної логістичної 
діяльності підприємств України з 
урахуванням сучасних викликів і загроз 

Етап VIII 
Аналіз інституційного забезпечення розвитку бізнес-

кластерів в економіці ЄС і України 

III кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Толмачова Г.Ф. 

Виконавці:  
к.н.держ.упр. Бородіна О.А. 
пров.екон. Васильченко О.Р. 
пров.екон. Кузнєцова І.А. 

Науково-аналітична записка щодо аналізу 
інституційного забезпечення розвитку 
бізнес-кластерів в економіці ЄС і України   
(Міністерству економіки України, 
Міністерству розвитку громад та територій 
України, обласним державним 
адміністраціям промислових регіонів). 
Соціально-економічний ефект: залучення у 
вітчизняну практику зарубіжного досвіду 
щодо інституційного забезпечення розвитку 
бізнес-кластерів 

Етап IX 
Стратегічні напрями розвитку експортного 
потенціалу та створення бізнес-кластерів  

високотехнологічної та середньо технологічної 
промисловості та креативної індустрії  Сумської області 

ІІІ кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
д.е.н.  Осадча Н.В. 

Виконавець: 
пров.екон. Колєснікова Г.В. 

Науково-доповідна записка структурного 
та функціонального аналізу бізнес-кластерів 
у промислових регіонах, оцінка 
високотехнологічного експорту 
(Міністерству економіки України, 
Міністерству розвитку громад та територій 
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України, Сумській обласній державній 
адміністрації).  
Соціально-економічний ефект: 
забезпечення наукової обґрунтованості 
заходів щодо удосконалення законодавчого 
та нормативно-правового забезпечення 
формування промислових стратегій та 
збільшення високотехнологічного експорту 
Сумської  області 

Етап X 
Структурний та функціональний аналіз бізнес-кластерів у 

промислових регіонах України 

IV кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
к.е.н. Толмачова Г.Ф. 

Виконавці: 
д.е.н. Рогоза М.Є. 
к.н.держ.упр. Бородіна О.А. 
пров.екон. Васильченко О.Р. 
пров.екон. Кузнєцова І.А. 

Науково-доповідна записка щодо 
структурного та функціонального аналізу 
бізнес-кластерів у промислових регіонах 
України (Міністерству економіки України, 
Міністерству розвитку громад та територій 
України, обласним державним 
адміністраціям промислових регіонів). 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
якості та наукової обґрунтованості 
прийняття управлінських рішень стосовно 
структури та функціонування бізнес-
кластерів у промислових регіонах України. 

Етап ХI 
Стратегічні напрями розвитку експортного 
потенціалу та створення бізнес-кластерів  

високотехнологічної та середньо технологічної 
промисловості та креативної індустрії Полтавської 

області 

IV кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
д.е.н.  Осадча Н.В. 

Виконавець: 
д.е.н. Рогоза М.Є. 
пров.екон. Колєснікова Г.В. 

Науково-доповідна записка структурного 
та функціонального аналізу бізнес-кластерів 
у промислових регіонах, оцінка 
високотехнологічного експорту 
(Міністерству економіки України, 
Міністерству розвитку громад та територій 
України, Полтавській обласній державній 
адміністрації).  
Соціально-економічний ефект: 
забезпечення наукової обґрунтованості 
заходів щодо удосконалення законодавчого 
та нормативно-правового забезпечення 
формування промислових стратегій та 
збільшення високотехнологічного експорту 
Полтавської  області 

Етап XII 
Стратегічні напрями трансформації регіональних 

транспортно-логістичних систем в економічних районах 
України у поствоєнний період у рамках виконання 

«Плану Маршала»  

IV кв. 2022 р. Відповідальні виконавці:
д.е.н. Ляшенко В.І. 
к.е.н. Трушкіна Н.В. 

Виконавці: 
к.е.н. Ситник Є.А. 

Науково-доповідна записка з 
обгрунтування й розроблення Стратегій 
відновлення, модернізації транспортної 
інфраструктури та резильєнтності розвитку 
регіональних транспортно-логістичних 
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асп. Ліщук О.В. 
асп. Лук’янов А.І. 
асп. Мисник К.П. 
асп. Нізяєва В.Р. 
асп. Папук Д.О. 
асп. Сербіна Т.В. 
асп. Уткін В.П. 
асп. Шкригун Ю.О. 

систем в економічних районах України у 
поствоєнний період (Міністерству 
економіки України, Міністерству розвитку 
громад та територій України, обласним 
державним адміністраціям, Торгово-
промисловій палаті України) 
Соціально-економічний ефект: 
забезпечення збалансованого сталого 
розвитку транспортно-логістичних систем і 
відновлення транмпортної інфраструктури  
в регіонах України, які постраждали від 
російсько-української війни  

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

IV кв. 2021 р. − 
III кв. 2024 р. 

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

Етап II 
Поглиблення теоретико-методологічних засад виявлення 
взаємозв’язку процесів смарт-спеціалізації та розвитку 
регіональних інноваційних екосистем, визначення їх 
впливу на конкурентоспроможність та структуру 

економіки регіонів у контексті Цілей сталого розвитку  

I-II кв. 2022 р. Відповідальний виконавець: 
д.е.н. Підоричева І.Ю. 

Виконавці: 
член-кореспондент НАН України 
д.е.н. Князєв С.І. 
к.е.н. Землянкін А.І. 
к.е.н. Омельяненко В.А. 
к.е.н. Шкригун В.Л. 
н.с. Бойко О.В. 
гол. екон. Лях І.І. 
гол. екон. Хазанова Н.М.  
пров. екон. Скрипник М.Ю. 
екон. I к. Токарева Н.М. 

Науково-аналітична записка із 
систематизацією та поглибленням 
теоретико-методологічних засад виявлення 
взаємозв’язку процесів смарт-спеціалізації 
та розвитку регіональних інноваційних 
екосистем, їх впливу на 
конкурентоспроможність та структуру 
економіки регіонів у контексті Цілей 
сталого розвитку (Міністерству економіки 
України, Міністерству розвитку громад та 
територій України, Міністерству освіти і 
науки України, обласним державним 
адміністраціям промислових регіонів). 
Соціально-економічний ефект: розширення 
бази знань про можливості та потенціал 
підходу смарт-спеціалізації у забезпеченні 
сталого інноваційного розвитку регіонів. 

Науково-аналітична записка із 
узагальненням досвіду повоєнного 
відновлення та модернізації економіки 
європейських країн і пропозиціями щодо 
його врахування в Україні (Офісу 
Президента України, Верховній Раді 
України, Секретаріату Кабінету Міністрів 
України). 
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Соціально-економічний ефект: залучення у 
вітчизняну практику досвіду європейських 
країн, методів і підходів, які ними 
застосовувалися для повоєнної 
реконструкції економіки 

Етап III 
Аналіз організаційно-правових та соціально-економічних 

проблем розвитку людського капіталу промислових 
регіонів України як чинника їх інноваційного розвитку і 

смарт-спеціалізації 

I-II кв. 2022 р. Відповідальний виконавець: 
д.е.н. Антонюк В.П. 

Виконавці: 
к.е.н. Землянкін А.І. 
к.е.н. Омельяненко В.А. 
к.е.н. Шкригун В.Л. 
гол. екон. Лях І.І. 
гол. екон. Хазанова Н.М.  
пров. екон. Скрипник М.Ю. 
екон. I к. Токарева Н.М. 

Науково-аналітична записка з оцінкою 
стану та систематизацією ризиків і втрат 
людського капіталу внаслідок війни в 
Україні (Міністерству економіки України, 
Міністерству розвитку громад та територій 
України, Міністерству освіти і науки 
України, обласним державним 
адміністраціям промислових регіонів).  
Соціально-економічний ефект: підвищення 
якості аналітичного забезпечення 
державного управління у сфері реалізації 
стратегій смарт-спеціалізації

Етап IV 
Визначення організаційно-економічних проблем 

імплементації підходу смарт-спеціалізації у промислових 
регіонах України та окреслення основних напрямів їх 

розв’язання 

ІІІ-IV кв. 2022 р. Відповідальний виконавець: 
д.е.н. Підоричева І.Ю. 

Виконавці: 
член-кореспондент НАН України 
д.е.н. Князєв С.І. 
к.е.н. Землянкін А.І. 
к.е.н. Омельяненко В.А. 
к.е.н. Шкригун В.Л. 
н.с. Бойко О.В. 
гол. екон. Лях І.І. 
гол. екон. Хазанова Н.М.  
пров. екон. Скрипник М.Ю. 
екон. I к. Токарева Н.М. 

Науково-доповідна записка із 
узагальненням організаційно-економічних 
проблем впровадження підходу смарт-
спеціалізації у практику стратегування 
розвитку промислових регіонів України та 
окресленням основних напрямів їх 
розв’язання в умовах нової історичної 
реальності через війну в Україні (Комітету 
Верховної Ради України з питань 
економічного розвитку, Міністерству 
економіки України, Міністерству розвитку 
громад та територій України, обласним 
державним адміністраціям промислових 
регіонів).  
Соціально-економічний ефект: 
удосконалення організаційно-економічного 
супроводу впровадження підходу смарт-
спеціалізації у промислових регіонах 
України 

Етап V 
Визначення пріоритетних організаційно-економічних 
завдань розвитку людського капіталу в контексті 
стратегій смарт-спеціалізації промислових регіонів 

України 

ІІІ-IV кв. 2022 р. Відповідальний виконавець: 
д.е.н. Антонюк В.П. 

Виконавці: 
к.е.н. Землянкін А.І. 
к.е.н. Омельяненко В.А. 

Науково-доповідна записка щодо напрямів 
і завдань удосконалення інституційних та 
соціально-економічних умов розвитку 
людського капіталу промислових регіонів в 
умовах повоєнного відновлення економіки 
України (Міністерству економіки України, 
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к.е.н. Шкригун В.Л. 
гол. екон. Лях І.І. 
гол. екон. Хазанова Н.М.  
пров. екон. Скрипник М.Ю. 
екон. I к. Токарева Н.М. 

Міністерству розвитку громад та територій 
України, Міністерству освіти і науки 
України, обласним державним 
адміністраціям промислових регіонів).  
Соціально-економічний ефект: підвищення 
якості прийняття управлінських рішень 
щодо розвитку людського капіталу для 
забезпечення стратегій смарт-спеціалізації 

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

Наукові керівники теми:  

доктор економічних наук, професор ________________________________________ В.І. Ляшенко 

доктор економічних наук ________________________________________ І.Ю. Підоричева 
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 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор інституту 
член-кореспондент НАН України 
_______________Ю.С. Залознова 

(М.П.) 
«____»_________20___ р. 

РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2022 РІК 
з виконання наукової роботи № IIІ-03-21
«Трансформація управління промислових підприємств в умовах цифровізації 
економіки» 

Державний реєстраційний номер роботи 0122U000658 

вид тематики (назва програми, конкурсу) відомча тематика Виконується за постановою Президії НАН України  
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 29.02.03

від 19.01.2021 р. № 1 

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. 2022 р. − 
IІ кв. 2024 р. 

- - 1800,746 1800,746
(КПКВК 6541230 

прикладна) 

12 2 - - 



37 

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-методичне обґрунтування та подальший розвиток 
інститутів та механізмів трансформації управління 
промислових підприємств в умовах цифровізації 

економіки 

I кв. 2022 р. − 
IІ кв. 2024 р. 

Відділ проблем економіки 
підприємств 

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

У 2022 р. заплановано підготувати: 
наукові доповіді - 1; 
науково-доповідні записки – 5. 

Підтема «а» 
Науково-методичні основи цифровізації промислових 

підприємств 

I кв. 2022 р. − 
IІ кв. 2024 р. 

Керівник підтеми: 
д.е.н. Булєєв І.П. 
Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Булєєв І.П. 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 

Виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв І.П.  
к.е.н. Чорна О.А. 
к.е.н. Богуцька О.А. 
к.е.н. Бриль І.В. 
к.е.н. Іваненко Л.В. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
к.е.н. Черних О.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 І 
Розробка методики-програми досліджень за темою 

I кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Булєєв 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 

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

Методика-програма досліджень 
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1 2 3 4 
к.е.н. Черних О.В. 
м.н.с. Брюховецький Я.С. 
м.н.с. Піменова Ю.І. 

Етап ІІ 
Визначення напрямів та умов цифровізації економіки, що 
здійснюють стимулюючий та стримуючий вплив на 
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств 

IІ кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Булєєв 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 

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

Наукова доповідь «Цифрова трансформація 
підприємств: умови, виклики, ризики». 
(Верховна Рада України, Міністерство 
економіки України, Міністерство цифрової 
трансформації України, Міністерство 
соціальної політики України, Міністерство 
освіти і науки України, обласні державні 
адміністрації, підприємства). 
Соціально-економічний ефект: відновлення 
конкурентоспроможності підприємств на 
основі виваженого підходу щодо розуміння 
природи та ризиків цифровізації та 
створення високоінтелектуалізованих 
виробницв 

Етап ІІІ 
Аналіз формування і розвитку цифрових платформ, 
платформних екосистем, нових бізнес-моделей 

ІІ-IІІ кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Булєєв 
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. Чорна О.А. 
к.е.н. Богуцька О.А. 
к.е.н. Бриль І.В. 
к.е.н. Іваненко Л.В. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
к.е.н. Черних О.В. 
м.н.с. Брюховецький Я.С. 
м.н.с. Піменова Ю.І. 

Науково-доповідна записка «Аналіз 
функціонування платформних екосистем: 
уроки для підприємств України» (Верховна 
Рада України, Міністерство економіки 
України, Міністерство цифрової 
трансформації України, Міністерство 
соціальної політики України, Міністерство 
освіти і науки України, обласні державні 
адміністрації, підприємства). 
Соціально-економічний ефект: розширення 
можливостей для ефективного використання 
вітчизняними підприємствами цифрових 
платформ, платформних екосистем, нових 
бізнес-моделей 

Етап IV 
Аналіз факторів трансформації промислових підприємств в 
умовах цифровізації 

IV кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Булєєв 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 

Науково-доповідна записка «Внутрішні і 
зовнішні чинники стимулювання цифрової 
трансформації підприємств» (Міністерство 
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Виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв І.П.  
к.е.н. Чорна О.А. 
к.е.н. Богуцька О.А. 
к.е.н. Бриль І.В. 
к.е.н. Іваненко Л.В. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
к.е.н. Черних О.В. 
м.н.с. Брюховецький Я.С. 
м.н.с. Піменова Ю.І. 

цифрової трансформації України, 
Міністерство економіки України,  

Міністерство інфраструктури України, 
Міністерство розвитку громад та територій 
України, обласні державні адміністрації, 
Торгово-промислова палата України). 

Соціально-економічний ефект: виявлення 
тенденцій та чинників  протікання процесів 
цифрової трансформації підприємств для 
розробки заходів виваженої державної 
політики та механізмів перетворення  на 
промислових підприємствах  

Підтема «б» 
Інституціональні аспекти функціонування підприємств в 

умовах сучасних трансформацій 

I кв. 2022 р. − 
IІ кв. 2024 р. 

Керівник підтеми: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв  

Виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв І.П.  
к.е.н. Чорна О.А. 
к.е.н. Богуцька О.А. 
к.е.н. Бриль І.В. 
к.е.н. Іваненко Л.В. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
к.е.н. Черних О.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 І 
Розробка методики-програми досліджень за темою 

I кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв  

Виконавці: 
д.е.н. Брюховецька Н.Ю. 
д.е.н. Булєєв І.П.  
к.е.н. Чорна О.А. 
к.е.н. Богуцька О.А. 
к.е.н. Бриль І.В. 

Методика-програма досліджень 
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к.е.н. Іваненко Л.В. 
к.е.н. Коритько Т.Ю. 
к.е.н. Черних О.В. 
м.н.с. Брюховецький Я.С. 
м.н.с. Піменова Ю.І. 

Етап ІІ 

Аналіз нормативного забезпечення та дослідження 
інститутів трансформації підприємств до нової економіки 

IІ кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Булєєв 
к.е.н. Чорна О.А. 

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

Науково-доповідна записка «Нормативне 
регулювання цифрової трансформації 
підприємств в Україні» (Верховна Рада 
України; Кабінет Міністрів України: комітет 
з питань цифрової трансформації, комітет з 
питань економічного розвитку; 
Міністерство економіки України; 
Міністерство цифрової трансформації 
України; обласні державні адміністрації; 
промислові підприємства). 
Соціально-економічний ефект: 
обґрунтування та удосконалення 
інституціональної бази розвитку і 
функціонування промислових підприємств в 
умовах цифровізації економіки 

Етап IV 

Аналіз зарубіжної та вітчизняної практик цифрової 
трансформації великих промислових підприємств.  

ІІІ-IV кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Булєєв 
к.е.н. Бриль І.В. 

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

Науково-доповідна записка «Уроки 
світового та вітчизняного досвіду цифрової 
трансформації для промислових 
підприємств України» (Верховна рада 
України, Кабінет Міністрів України, 
Міністерство економіки України, 
Міністерство цифрової трансформації 
України, Міністерство соціальної політики 
України, обласні державні адміністрації, 
промислові підприємства). 
Соціально-економічний ефект: 
обґрунтування стратегічних напрямів та 
рекомендації щодо удосконалення якості 
цифрових трансформацій вітчизняних 
підприємств з урахуванням результатів 
зарубіжного досвіду;  визначення шляхів 
поліпшення якості підготовки кадрів з 
цифрового розвитку, що дозволить 
підвищити продуктивність праці 
підприємств 
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Етап ІІІ 

Виявлення інституціональних факторів та механізмів їх дії 
у розвитку високотехнологічних підприємств та 
виробництв 

IV кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Булєєв  
к.е.н. Богуцька О.А. 

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

Науково-доповідна записка 
«Інституціональні чинники формування 
високотехнологічних виробництв в Україні» 
(Верховна Рада України, комітет з питань 
економічного розвитку, Міністерство 
економіки України, Міністерство цифрової 
трансформації України, обласні державні 
адміністрації, підприємства). 
Соціально-економічний ефект: розширення 
можливостей щодо відновлення 
промислового потенціалу України за 
рахунок впровадження високотехнологічних 
виробництв 

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

Наукові керівники теми: 

доктор економічних наук, професор ________________________________________ Н.Ю. Брюховецька 

доктор економічних наук, професор ________________________________________ І.П. Булєєв 
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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор інституту 
член-кореспондент НАН України 
_______________Ю.С. Залознова 

(М.П.) 
«____»_________20___ р. 

РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2022 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. 

1949,462 1949,462
 (КПКВК 654100 

прикладна) 

810,664 810,664 
 (КПКВК 6541030 

прикладна) 

наукових допоміжних наукових допоміжних 
10

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. 2022 р. – 
IІ кв. 2022 р. 

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

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

Оцінка економічної ефективності циркулярної економіки з 
переробки домених шлаків 

І кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Череватський Д.Ю. 

Виконавці: 
д.е.н. Драчук Ю.З. 
к.е.н. Амоша О.О. 
к.е.н. Лях О.В. 
к.е.н. Лепа В.В. 
голов. екон. Кочешкова І.М. 
голов. екон. Чейлях Д.Д. 
аспірантка Бойко О.В. 

Науково-доповідна записка 
«Макроекономічний ефект від 
впровадження елементів циркулярної 
економіки з переробки домених шлаків» 
(Департамент стратегічного планування та 
макроекономічного прогнозування 
Міністерства економіки України; Recycling 
Solutions) 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
ефективності функціонування вітчизняної 
економіки при збільшенні переробки 
домених шлаків 

Етап ІІ 
Організація освоєння відвальних шлаків з використанням 

технологій фінансоміки 

І-ІІ кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Микитенко В.В. 

Виконавці: 
голов. екон. Кочешкова І.М. 
голов. екон. Прогнімак О.Д. 

Науково-аналітична записка 
«Організаційно-економічне забезпечення 
та підпримка освоєння відвальних шлаків» 
(Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, Міністерство 
розвитку громад та територій України, 
Федерація металургів України, Асоціація 
теплоенергетичних компаій України). 
Соціально-економічний ефект: підвищення 
безвідходності функціонування та 
екологізації металургійного виробництва, 
формування господарських взаємодій в 
рамках системи сталих фінансів 

Етап ІІІ 
Дослідження можливостей співробітництва місцевої 
влади та бізнесу щодо відновлення території, зайнятої 

промисловими відходами в умовах переходу до 
циркулярної економіки 

І кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Мельникова М.В. 

Виконавці: 
голов. екон. Кочешкова І.М. 
голов. екон. Хазанова Н.В. 
к.е.н. Шкрігун Л.В. 

Науково-доповідна записка «Про 
організацію співробітництва місцевої 
влади та бізнесу щодо відновлення 
території, зайнятої промисловими 
відходами в умовах переходу до 
циркулярної економіки» (Міністерство 
громад та територій України, Асоціація  
міст та громад України, Всеукраїнська 
екологічна ліга) 
Соціально-економічний ефект: 
використання пропозицій щодо врахування 
інтересів місцевої влади та бізнесу при 
організації співробітництва у відновленні  
території, зайнятої промисловими 
відходами в умовах переходу до 
циркулярної економіки сприятимуть 
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1 2 3 4
зміцненню екологічної безпеки та 
підвищенню комфортності життя 
населення 

Етап ІV 
Промислові екосистеми с позицій розвитку циркулярної 

економіки 

І кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Солдак М.О. 

Виконавці: 
аспірантка Бойко О.В. 

Науково-доповідна записка щодо розвитку 
циркулярних промислових екосистем 
(Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, Міністерство 
розвитку громад та територій України) 
Соціально-економічний ефект: виявлення 
сучасних особливостей еволюції 
промислових екосистем в умовах світових 
тенденцій розвитку циркулярної економіки 

Етап V 
Підготовка матеріалів до наукового звіту й колективної 
монографії 

ІI кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Череватський Д.Ю. 

Виконавці: 
д.е.н. Драчук Ю.З. 
д.е.н. Мельникова М.В. 
д.е.н. Микитенко В.В. 
к.е.н. Амоша О.О. 
к.е.н. Лях О.В. 
к.е.н. Лепа В.В. 
к.е.н. Солдак М. 
голов. екон. Кочешкова І.М. 
голов. екон. Прогнімак О.Д. 
голов. екон. Чейлях Д.Д. 
аспірантка Бойко О.В. 

Звіт, колективна монографія 

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

Науковий керівник теми 
доктор економічних наук ________________________________________ Д.Ю. Череватський 
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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор інституту 
член-кореспондент НАН України 
_______________Ю.С. Залознова 

(М.П.) 
«____»_________20___ р. 

РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2022 РІК 
з виконання наукової роботи № III-04-21
«Забезпечення економічної стійкості функціонування енергосистем з елементами 
розподіленої генерації» 

Державний реєстраційний номер роботи: 0122U200619 

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 17.06.2022 р., протокол № 5 

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 

ІІІ кв. 2022 р. − 
ІV кв. 2024 р. 

- - 
(КПКВК 654100 
прикладна) 

820,832 820,832
(КПКВК 6541030 

прикладна) 

наукових допоміжних наукових допоміжних 
10

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 
Формування організаційно-економічних моделей розвитку 
енергетичних систем розподіленої генерації 

IІІ кв. 2022 р. – 
IV кв. 2022 р. 

Відділ проблем перспективного 
розвитку паливно-енергетичного 
комплексу 

У 2022 р. заплановано підготувати: 
методику-програму за темою; 
науково-аналітичні записки – 1 
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1 2 3 4
Керівник роботи: 
д.е.н. Череватський Д.Ю. 

Етап І 
Розробка методики-програми виконання досліджень за 
темою 

ІІІ кв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Череватський Д.Ю. 

Виконавці: 
д.е.н. Драчук Ю.З. 
д.е.н. Мельникова М.В. 
д.е.н. Микитенко В.В. 
к.е.н. Амоша О.О. 
к.е.н. Лях О.В. 
к.е.н. Лепа В.В. 
голов. екон. Кочешкова І.М. 
голов. екон. Прогнімак О.Д. 
голов. екон. Чейлях Д.Д. 
аспірантка Бойко О.В. 

Методика-програма 

Етап ІІ 
Узагальнення сучасних тенденцій розвитку енергетики 

IVкв. 2022 р. Відповідальні виконавці: 
д.е.н. Череватський Д.Ю. 

Виконавці: 
д.е.н. Драчук Ю.З. 
д.е.н. Мельникова М.В. 
д.е.н. Микитенко В.В. 
к.е.н. Амоша О.О. 
к.е.н. Лях О.В. 
к.е.н. Лепа В.В. 
голов. екон. Кочешкова І.М. 
голов. екон. Прогнімак О.Д. 
голов. екон. Чейлях Д.Д. 
аспірантка Бойко О.В. 

Науково-аналітична записка «Сучасні 
тенденції розвитку системи з генерації та 
розподілу енергетичних ресурсів»» 
(Департамент стратегічного планування 
та макроекономічного прогнозування 
Міністерства економіки України, 
Міністерство енергетики України ). 
Соціально-економічний ефект: 
підвищення економічної ефективності 
функціонування енергетичних 
підприємств та надійності забезпечення 
споживачів енергетичними ресурсами 

Етап ІІ 
Дослідження  досвіду організації теплопостачання в 

комунальному та промисловому секторі  

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. 

Науково-доповідна записка «Про 
особливості організації теплопостачання 
в комунальному та промисловому секторі 
міста»  (Міністерство розвитку громад та 
територій України, Державне агентство з 
енергозбереження та енергоефективності  
України, Асоціація міст та громад 
України)  
Соціально-економічний ефект:  
підвищення  енергоефективності 
виробництва та якості  надання послуг з 
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1 2 3 4
опалення житлових та нежитлових 
приміщень шляхом  врахування в процесі 
управління особливостей організації 
теплопостачання у місті, включаючи 
впровадження технологій розподіленої 
генерації енергії.  

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

Науковий керівник теми 
доктор економічних наук ________________________________________ Д.Ю. Череватський 
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    «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор інституту 
член-кореспондент НАН України 
_______________Ю.С. Залознова 

(М.П.) 
«____»_________20___ р. 

РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2022 РІК 

з виконання наукової роботи №: ІІІ-01-22
«Інтеграція України до Європейського дослідницького простору в інтересах 
інноваційного розвитку національної економіки»

Державний реєстраційний номер роботи 0122U002168 

вид тематики (назва програми, конкурсу) Додаткові відомчі теми науково-дослідних 
робіт 2022 р., керівниками яких є молоді вчені 
основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота  
регуляторні режими стимулювання, модернізації та соціально-економічного 
розвитку, структурна динаміка просторових утворень, інноваційні системи 
промислових регіонів 
код  виду науково-технічної діяльності за Державним класифікатором України   
II.2 29.02.03_

Виконується за постановою бюро Відділення економіки НАН України від 
17.02.2022 р., протокол № 2; за розпорядженням Президії НАН України 
від 30.12.2021 р. № 746 

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. 2022 р. − 
IV кв. 2022 р. 

- - 100,000 100,000
(КПКВК 6541030 
фундаментальна) 

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 теоретичних засад і концептуальних 
положень щодо забезпечення інтеграції України до 

Європейського дослідницького простору з урахуванням 
нового стратегічного порядку денного Європейського 
Союзу в інтересах інноваційного розвитку національної 

економіки 

I кв. 2022 р. −  
IV кв. 2022 р. 

Сектор проблем інноваційно-
інвестиційного розвитку 
промисловості 
Керівник теми: 
д.е.н. Підоричева І.Ю. 

У 2022 р. заплановано підготувати:  
наукових доповідей – 1;  
науково-доповідних записок – 1; 
науково-аналітичних записок – 1 

Етап I 
Формування теоретико-концептуальних засад розвитку 
європейської інтеграції України у частині науково-

технологічного та інноваційного векторів співробітництва 
з країнами-членами ЄС 

I-II кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
д.е.н. Підоричева І.Ю. 

Науково-аналітична записка із 
систематизацією та поглибленням 
теоретичних засад і концептуальних 
підходів до забезпечення інтеграції України 
в Європейський дослідницький простір 
(Комітету Верховної Ради України з питань 
освіти, науки та інновацій, Міністерству 
економіки України, Міністерству освіти і 
науки України). 
Соціально-економічний ефект: розширення 
наукових уявлень про можливості розвитку 
міжнародного співробітництва у науково-
технологічній та інноваційній сфері  

Етап II 
Розкриття пріоритетів та особливостей Європейського 

дослідницького простору у контексті нового 
стратегічного порядку денного ЄС та визначення 

існуючих можливостей приєднання до нього України 

II-III кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
д.е.н. Підоричева І.Ю. 

Науково-доповідна записка з розкриттям 
особливостей та пріоритетів Європейського 
дослідницького простору у контексті нових 
стратегічних цілей ЄС на 2019-2024 рр. та 
подальший період як орієнтир для України 
у розробці та застосуванні власних заходів 
щодо просування по шляху інноваційних 
змін, з визначенням можливостей 
розширення та поглиблення співпраці 
України з ЄС у сфері науки, технологій та 
інновацій в умовах нового порядку денного 
Європейського дослідницького простору 
(Комітету Верховної Ради України з питань 
інтеграції України до Європейського 
Союзу, Комітету Верховної Ради України з 



 50 

1 2 3 4 
питань освіти, науки та інновацій,  
Міністерству освіти і науки України).  
Соціально-економічний ефект: наукове 
обгрунтування оновлення існуючих 
пріоритетів і напрямів науково-
технологічного та інноваційного 
співробітництва України з ЄС в інтересах 
інноваційного розвитку національної 
економіки 

Етап IV 
Здійснення аналізу поширених в ЄС інструментів 

підтримки інновацій, зокрема спрямованих на розвиток 
відкритих інновацій, та розроблення концептуальних 
положень щодо їх використання в Україні в інтересах 

інноваційного розвитку національної економіки 

IV кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
д.е.н. Підоричева І.Ю. 

Наукова доповідь з результатами аналізу 
поширених в ЄС інструментів підтримки 
інновацій та концептуальними 
положеннями щодо їх використання в 
Україні з метою синхронізації спільних дій 
з ЄС у напрямі підвищення рівня іннова 
національної та європейських економік 
(Комітету Верховної Ради України з питань 
інтеграції України до Європейського 
Союзу, Комітету Верховної Ради України з 
питань освіти, науки та інновацій, 
Міністерству економіки України, 
Міністерству освіти і науки України). 
Соціально-економічний ефект: залучення у 
вітчизняну практику європейського досвіду 
з підтримки інновацій в умовах 
євроінтеграційних спрямувань України та 
необхідності підвищення рівня 
інноваційності національної економіки  

Етап V 
Підготовка заключного звіту за науковою роботою 

«Інтеграція України до Європейського дослідницького 
простору в інтересах інноваційного розвитку національної 
економіки», представлення його на вченій раді інституту 

IV кв. 2022 р. Відповідальний виконавець:
д.е.н. Підоричева І.Ю. 

Заключний звіт за темою дослідження 
(Вчена рада інституту) 

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

Науковий керівник теми: 

доктор економічних наук ________________________________________ І.Ю. Підоричева 
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