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ВСТУП
Інститут економіки промисловості Національної академії
наук України створено в 1969 р. на базі Донецького відділення
економіко-промислових досліджень Інституту економіки НАН
України. До його складу входять: 7 наукових відділів, 5 секторів та
1 регіональне відділення, яке розташоване поза межами м. Києва –
у м. Дніпрі та у м. Краматорську, відділ інформатизації наукової
діяльності.
У звітному періоді вчені інституту здійснювали дослідження
в рамках наукових напрямів із природничих i суспільних наук з
урахуванням найважливіших положень, які містяться в рішеннях
вищих законодавчих органів країни, документах i матеріалах Президента України, Верховної Ради України i Кабінету Міністрів України, інших нормативних актах.
Наукова i науково-організаційна діяльність інституту здійснювалася відповідно до розпорядження Президії НАН України від
10.11.2016 р. № 721 «Про затвердження нової редакції статуту Інституту економіки промисловості Національної академії наук України», якою визначено такі напрями наукової діяльності:
регуляторні режими стимулювання, модернізації та соціально-економічного розвитку, структурна динаміка просторових
утворень, інноваційні системи промислових регіонів;
соціально-економічні проблеми промислового виробництва;
соціальне управління, трудові відносини та соціальна відповідальність, людський капітал; соціальна політика і сталий розвиток;
стратегія промислового розвитку в контексті світогосподарських трансформацій та його фінансово-економічне регулювання;
проблеми мікроекономіки, відновлення та розбудови сучасного виробництва, забезпечення високої доданої вартості промислової продукції.
У 2016 р. продовжувалася робота з удосконалення наукової
та науково-організаційної діяльності інституту. Зусилля колективу
інституту були спрямовані на дослідження проблем розробки національної моделі неоіндустріального розвитку України, яка враховує особливості української промисловості та сучасні світові
тенденції індустріальних трансформацій на основі розвитку про2

відного виробництва; розробку науково-практичних рекомендацій
щодо створення сприятливих умов для модернізації традиційних і
формування нових галузей економіки промислових регіонів України в умовах розширення та розвитку різноманітних форм і методів децентралізації державного управління; удосконалення інноваційного законодавства України у вигляді проекту нової редакції
Концепції розвитку національної інноваційної системи України на
період 2016-2026 рр.; розробку адресних рекомендацій щодо подолання наявних обмежень у реалізації високотехнологічної індустріальної моделі розвитку, посилення ролі знань та інновацій у якісному економічному зростанні; розробку науково-методичних рекомендацій щодо розвитку інституту публічно-приватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової
енергетики України; обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення податкового стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку промисловості в Україні з використанням принципів еволюційної економіки; вирішення проблем формування та використання соціального потенціалу сталого розвитку промислових регіонів;
удосконалення соціально-економічної політики стосовно більш
ефективного залучення потенціалу ВПО для вирішення їх проблем
та розвитку територіальних громад.
У звітному році розпочато дослідження проблем становлення "смарт" промисловості в Україні, які передбачають вирішення
економічних проблем модернізації наявних і створення нових
"розумних" промислових виробництв на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Протягом 2016 р. в інституті підготовлено 136 аналітичних
матеріалів (33 наукових доповіді, 83 науково-доповідних, 20 науково-аналітичних записок), які направлено до органів державної
та місцевої влади, підприємств реального сектору економіки, та
отримано 83 відгуки про їх упровадження. Зокрема, було отримано
відгуки від: Верховної Ради України – 10; Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – 11; Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України – 3; Міністерства соціальної політики України – 1; Міністерства екології та природних
ресурсів України – 1; Міністерства освіти і науки України – 1; Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України – 2; Ради національної безпеки Ук3

раїни – 3; Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Київської та
Полтавської обласних державних адміністрацій – 11.
Приклади найбільш значних упроваджених розробок, які у
вигляді наукових доповідей, доповідних та аналітичних записок у
2016 р. було надіслано до державних і місцевих органів влади, наведено в таблиці.
Наукові доповіді,
№ та дата листа про використання
доповідні та аналітичні записки
(впровадження) наукових результатів
1
2
Верховна Рада України
Пропозиції щодо внесення змін до
№ 04-23/16-1449 від 17.10.2016 р.
Розпорядження Кабінету Міністрів
(Комітет з питань науки і освіти)
України «Про схвалення Концепції
розвитку національної інноваційної
системи»
Використання потенціалу внутріш№ 04-34/15-204387 від 29.08.2016 р.
ньо переміщених осіб як ресурсу
(Комітет з питань соціальної політирозвитку суспільства та територіки, зайнятості та пенсійного забезпеальних громад: необхідність та
чення)
можливості
Пропозиції щодо внесення змін до
№ 04-23/16-154 від 26.01.2016 р.
Розпорядження Кабінету Міністрів
(Комітет з питань науки і освіти)
України «Про наукові парки»
Бідність як загроза для формування № 04-34/15-39579 від 18.02.2016 р.
людського капіталу та перспектив
(Комітет з питань соціальної
розвитку України
політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення)
Розвиток волонтерської діяльності
№ 04-34/15-13272 від 21.01.2016 р.
в Україні як форма активізації соці- (Комітет з питань соціальної
альних ресурсів громадянського
політики, зайнятості та пенсійного
суспільства
забезпечення)
Шляхи вдосконалення законодавчої № 04-30/14-458/166702 від
бази державно-приватного парт08.07.2016 р.
нерства в Україні
(Комітет з питань промислової
політики та підприємництва)
Механізм залучення соціальних
№ 04-34/15-320090 від 29.12.2016 р.
ресурсів інститутів громадянського (Комітет з питань соціальної
суспільства до місцевого та регіополітики, зайнятості та пенсійного
нального соціального розвитку в
забезпечення)
контексті децентралізації управління
Залучення ресурсів відновлення та
№ 04-14/23-54736 від 12.12.2016 р.
розбудови Донбасу: проблеми та
(Комітет з питань державного
перспективи
будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування)

4

1
Людський капітал територіальних
громад як головний соціальний
ресурс децентралізації

2
№ 04-14/23-4859 від 27.09.2016 р.
(Комітет з питань державного
будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування)
Довгострокові завдання щодо ви№ 04-34/15-172997 від 14.07.2016 р.
рішення проблем внутрішньо пере(Комітет з питань соціальної
міщених осіб України
політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення)
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Інноваційна модернізація економі№ 2303-07/13805-07 від 12.05.2016 р.
ки: теоретичне підґрунтя, перед(Департамент розвитку інновацій та
умови та обмеження для України
інтелектуальної власності)
Пропозиції щодо внесення змін до
№ 2303-07/41097-07 від 21.12.2016 р.
Розпорядження Кабінету Міністрів
(Департамент розвитку інновацій та
України «Про схвалення Концепції
інтелектуальної власності)
розвитку національної інноваційної
системи»
Оцінка рівня сформованості регіо№ 2303-07/41151-07 від 21.12.2016 р.
нальних інноваційних систем Укра- (Департамент розвитку інновацій та
їни
інтелектуальної власності)
Пропозиції до Стратегії розвитку
№ 2303-07/19378-07 від 30.06.2016 р.
високотехнологічних галузей до
(Департамент розвитку інновацій та
2025 року
інтелектуальної власності)
Взаємозв’язок ефективності рест№3012-06/13713-07 від 12.05.2016 р.
руктуризації матеріального вироб(Перший заступник міністра)
ництва, розподілення макроекономічних ризиків і структурних зрушень: емпіричний аналіз
Визначення впливу індустріальної
№ 3012-06/13712-07 від 12.05.2016 р.
структури та структури економіч(Перший заступник міністра)
ного зростання на ефективність
розвитку промисловості
Оцінка фінансового забезпечення
№ 3031-07/20704-07 від 08.07.2016 р.
соціальної сфери та пропозиції
(Департамент економічної стратегії
щодо вдосконалення механізмів
та макроекономічного прогнозування)
фінансування регіональної соціальної інфраструктури в умовах децентралізації управління
Роль децентралізації у прискоренні
№ 3031-07/30659-07 від 22.09.2016 р.
інноваційних процесів у регіонах
(Департамент економічної стратегії
України
та макроекономічного прогнозування)
Науково-методичне забезпечення
№ 3611-06/24396-07 від 03.08.2016 р.
розвитку елементів регіональної
(Департамент розвитку підприємінфраструктури гарантування креництва та регуляторної політики)
дитів малому підприємництву
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
Децентралізація влади як перед№ 8/13-928-16 від 07.11.2016 р.
умова прискорення процесів модер- (Департамент з питань місцевого
нізації економіки України
самоврядування та територіальної
організації влади)
Людський капітал територіальних
№ 8/13-739-16 від 15.09.2016 р.
громад як головний соціальний
(Департамент з питань місцевого
ресурс децентралізації
самоврядування та територіальної
організації влади)
Делегування і розподіл функцій,
№8/13-1060-16 від 14.12.2016 р.
повноважень, відповідальності при
(Департамент з питань місцевого
залученні соціальних ресурсів розсамоврядування та територіальної
витку регіону в умовах децентраліорганізації влади)
зації управління: концептуальні
засади та напрями реалізації
Міністерство соціальної політики України
Бідність як загроза для формування № 2728/14-16/10 від 25.02.2016 р.
людського капіталу та перспектив
(Перший заступник міністра)
розвитку України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Науково-методичні підходи до еко- № 287/12 від 18.07.2016 р.
логічного регулювання неоіндуст(Департамент стратегічної
ріального розвитку
екологічної політики)
Міністерство освіти і науки України
Інноваційна модернізація економі№ 19/2-78-16 від 01.06.2016 р.
ки: теоретичне підґрунтя, перед(Департамент інноваційної
умови та обмеження для України
діяльності та трансферу технологій)
Рада національної безпеки і оборони України
Оцінка соціального самопочуття
№ 2232/14-6-6-3 від 07.12.2016 р.
населення України в контексті ри(Заступник секретаря)
зиків протестної активності та пропозиції щодо налагодження соціального миру на сході України
Оцінка та прогноз рівня інновацій№ 2123/14-6-2-3 від 18.11.2016 р.
ної безпеки
(Заступник секретаря)
Стратегічні орієнтири структурно№ 727/14-6-2-3 від 13.04.2016 р.
технологічної модернізації інфра(Перший заступник секретаря)
структурного розвитку східних
регіонів України
Державні податкові інспекції Головного управління
Державної фіскальної служби України
Податкове регулювання неоіндуст№ 3322/10/05-99- 13-01- 13-31 від
ріального розвитку України
16.06.2016 р. (Головне управління ДФС
у Донецькій області);
№ 14125/6/99-99- 07-01- 03-15 від
29.06.2016 р. (Державна фіскальна
служба України)
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Особливості будови ПДВ та їх значення в міжнародних торговельних
відносинах

2
№ 93 від 19.08.2016 р.
(Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України )
Гармонізація ставки ПДВ в Україні
№ 92 від 19.08.2016 р.
та її вплив на надходження до бю(Науково-дослідний інститут фіскаджету
льної політики Університету державної фіскальної служби України)
Обласні державні адміністрації
Дослідження підходів до визна№ 1-12-К-246 від 26.10.2016 р.
чення сутності та аналіз існую(Департамент розвитку базових галучих методів розвитку і забезпезей промисловості Донецької обласної
чення високої доданої вартості
державної адміністрації)
продукції промислових підприємств
Визначення можливостей перебу- № К-00466-ІІ-1.2.1 від 08.04.2016 р.
дови промисловості України на (Перший заступник голови Донецької
сході України в контексті подій на обласної державної адміністрації)
Донбасі
Модернізаційні процеси і розвиток
№ 01-07679-19/02 від 09.12.2016 р.
промисловості регіонів
(Перший заступник голови Донецької
обласної державної адміністрації);
№ 192/0/31-16 від 09.11.2016 р.
(Департамент економічного розвитку
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації)
Досвід зарубіжних країн щодо ре№ 6/вх.6-797/03-02 від 07.12.2016 р.
гулювання розвитку малого і сере(Департамент економіки Донецької
днього підприємництва: адміністобласної державної адміністрації)
ративний аспект
Інноваційна модернізація економі№ 03-01-17-740 від 07.05.2016 р.
ки: теоретичне підґрунтя, перед(Департамент економічного розвитку
умови та обмеження для України
і торгівлі Київської обласної державної адміністрації);
№ 12-01-12-2001 від 22.06.2016 р.
(Департамент освіти і науки Київської
обласної державної адміністрації)
Інноваційно орієнтоване просуван№ 966/0/31-16 від 03.06.2016 р.
ня як ключовий механізм подолан(Департамент економічного розвитку
ня економічної кризи в Україні
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації)
Оцінка рівня сформованості регіо№ 03-01-12-1645 від 09.11.2016 р.
нальних інноваційних систем
(Департамент економічного розвитку
і торгівлі Київської обласної державної адміністрації);
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2
№1813/0/31-16 від 24.10.2016 р.
(Департамент економічного розвитку
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації)
Залучення ресурсів відновлення та
№ 6/30-5741 від 16.11.2016 р.
розбудови Донбасу: проблеми та
(Заступник голови Луганської обласної
перспективи
державної адміністрації)
Міські ради
Особливості неоіндустріалізації
№ 01-13/1654 від 27.05.2016 р.
виробництва у сучасних реаліях
(Запорізька міська рада)
України
Підприємства та організації
Оцінка стану та перспектив розвит- № 05/01-27/232 від 09.03.2016 р.
ку трудової сфери на засадах соціа(Федерація профспілок України)
льної відповідальності
Оцінка стану та перспектив неоін№155 від 08 квітня 2016 р.
дустріальної модернізації Дніпро(Федерація роботодавців Дніпропетпетровської області
ровської області)
Щодо організаційно-економічних № 06/718 від 20.05.2016 р.
механізмів
публічно-приватного (ДП «Селидіввугілля»)
партнерства у процесі модернізації
вугільної промисловості
Роль рефлексивних складових про- № 351 від 28.04.2016 р.
цесу прийняття рішень при вияв- (ПАТ «Азовзагальмаш»);
ленні стадної поведінки на підпри- № 450-83 від 06.06.2016 р.
ємствах
(ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш»)
Розробка комплексу економіко- № 450/79 від 06.06.2016 р.
математичних моделей та управлін- (ПАТ «Азовзагальмаш»)
ських технологій розвитку передового виробництва
Податкове регулювання неоіндуст- № 77020-63- 07/374 від 29.06.2016 р.
ріального розвитку України
Академія фінансового управління Науково-дослідного фінансового інституту Міністерства фінансів України

Крім того, на наукові доповіді, доповідні та аналітичні записки отримано позитивні відгуки від таких установ та підприємств:
ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»; KT «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов і компанія»; компанія «Союз-Енерго»; ТОВ НВП «Зоря»; ТОВ «Кварт-Софт».
Згідно з планом НДР інституту в 2016 р. дослідження проводилися за 6 комплексними темами на відомчі замовлення, з яких
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5 − за тематикою фундаментальних досліджень (КПКВ 6541030фундаментальна), 1− за тематикою прикладних досліджень (КПКВ
6541030 – прикладна). Також здійснювалися дослідження за програмно-цільовою та конкурсною тематикою НАН України, виконувалася науково-дослідна робота на замовлення Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД).
За результатами проведених досліджень у 2016 р. фахівці інституту стали авторами (співавторами) 15 монографій, 146 статей
та 104 тез доповідей на конференціях. Зокрема, на базі інституту
опубліковано 5 монографій, 2 збірники наукових праць, 4 номери
журналу «Економіка промисловості».
Наукові співробітники брали участь у понад 150 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, форумах, семінарах та круглих столах, зокрема, у 24 конференціях за кордоном (Великобританія, Німеччина, Польща,
Австрія, Литва, Румунія, Болгарія, Молдова, Словаччина, Росія,
Португалія, Грузія). Конференції на території України відбувалися
у 19 містах країни, зокрема в таких містах, як Київ, Дніпро, Одеса,
Харків, Полтава, Запоріжжя, Житомир, Рівне, Тернопіль, Переяслав-Хмельницький, Вінниця, Івано-Франківськ, Львів, Ужгород,
Кременчук, Краматорськ, Ірпінь, Кам’янець-Подільський, Бахмут.
У 2017 р. передбачається розпочати дослідження з обґрунтування та розробки науково-методичних рекомендацій щодо smartспеціалізації старопромислових шахтарських регіонів; розробки
теоретико-методологічних засад та науково-практичних рекомендацій щодо активізації в Україні соціального і трудового потенціалу як чинників сталого економічного зростання.
Крім того, планується зосередитися на такому:
розробити науково-методологічні підходи до державного регулювання процесів становлення "смарт" промисловості в Україні
та забезпечення її відповідності вимогам сталого, соціально інклюзивного розвитку національної економіки з використанням інструментарію грошово-кредитної та податково-бюджетної політики;
здійснити аналітичні оцінки зовнішніх та внутрішніх негативних впливів різних чинників на модернізацію економіки промислових регіонів, перспективи стимулювання їх конкурентних
можливостей і переваг та обмеження впливу загроз на основі інноваційного розвитку в процесі децентралізації управління;
9

визначити ключові фактори створення вартості у гірничодобувному комплексі на основі концепції економічної доданої вартості; обґрунтувати методи стимулювання інноваційно-інвестиційної
активності підприємств гірничодобувного комплексу; обґрунтувати доцільність застосування ціннісно-орієнтованого підходу до
управління гірничодобувним підприємством з метою активізації
інвестування в модернізацію і нові технології з глибокої переробки
та комплексного використання природних копалин;
розробити рекомендації щодо вдосконалення та розвитку
нормативно-правового і методичного забезпечення публічноприватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики.
У звітному році одержали нагороди:
д.е.н., проф. І.П. Булєєв − Подяка Президії НАН України за
багаторічну плідну працю вченого-економіста і педагога та особистий внесок у наукові дослідження проблем економіки і фінансування підприємств;
д.е.н. Ю.М. Харазішвілі − Подяка Національної академії наук України за багаторічну плідну наукову та науково-організаційну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності та особистий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі економіки.
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І. НАЙВАЖЛИВІШІ ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУК
ЗА ЗАВЕРШЕНИМИ ТЕМАМИ
За завершеними темами в 2016 р. одержано такі результати:
I. Державна тематика.
1. Тема І-07-16 «Соціальна відповідальність в забезпеченні
розвитку трудової сфери» (договір № Ф71/58-2016 від 30.06.
2016 р.).
Розроблено концептуальну та науково-методичну базу забезпечення розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності та рекомендацій щодо їх практичного впровадження.
Визначено рівень та адресність виконання обов’язків суб’єктів відповідальності шляхом розробки концептуальних і науково-методичних підходів; обґрунтовано можливості агрегування статистичної та соціологічної інформації, що обумовлює систематизацію
основних важелів та перешкод розвитку трудової сфери національної економіки і трудового потенціалу промисловості на засадах
соціальної відповідальності; забезпечено адресність відповідальності при запровадженні запропонованих правових засад підвищення рівня конструктивізму обов’язків сторін соціально-трудових відносин при реалізації пропозицій до проекту Трудового кодексу; розроблено Концептуальні засади інтеграції соціальної відповідальності у розвиток трудової сфери, що мінімізує загрози розвитку трудової сфери при подоланні системної кризи, створює
умови для забезпечення економічного зростання країни.
Сфера практичного застосування результатів дослідження –
при обґрунтуванні якісних управлінських рішень з удосконалення
соціальної та економічної політики, яка зорієнтована на подолання
перешкод і залучення важелів щодо стимулювання та забезпечення розвитку трудової сфери, удосконалення соціально-трудових
відносин при зростанні соціальної відповідальності її суб’єктів.
Результати досліджень узагальнено у 2 наукових доповідях,
9 статтях, 2 тезах доповідей на конференціях. Основними відповідальними виконавцями за темою є: акад. НАН України
О.І. Амоша, О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк, Л.Л. Шамілева.
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II. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України.
1. Тема ІІ-07-16 «Вплив ВПО на розвиток територіальних
громад» (КПКВ-6541030).
Визначено правові засади регламентації вимушеного переміщення у світі та Україні, стан та проблеми вимушено переміщених осіб України, обґрунтовано довгостроковий характер їх вирішення та можливі соціальні ризики. Узагальнено світовий досвід
інтеграційної політики щодо ВПО та перспективи її застосування
в Україні.
Визначено проблеми інтеграції ВПО в територіальні громади, виявлено характерні особливості ВПО як ресурсного потенціалу розвитку приймаючих громад, регіонів та України. Здійснено
моделювання впливу ВПО на розвиток територіальних громад,
систематизацію позитивних і негативних наслідків впливу та обґрунтовано механізми забезпечення їх збалансованості. Досліджено стан, проблеми підприємницької активності внутрішньо переміщених осіб і механізми її підвищення.
Проведено експертне опитування щодо проблем та можливостей ВПО в контексті їх інтеграції у приймаючі територіальні
громади, визначено чинники і мотиви інтеграції ВПО, умови й організаційно-економічні та соціальні механізми ефективного залучення потенціалу ВПО для розвитку громад і подолання перешкод
на цьому шляху.
Обґрунтовано основні напрями відновлення економіки і
промисловості Донбасу для забезпечення зайнятості та інтеграції
внутрішньо переміщених осіб, виявлено проблеми розмежування
українського суспільства та необхідність його інтеграції в контексті вирішення проблем ВПО, сформовано засади національної
інтеграційної політики та подолання розмежувань.
Результати досліджень узагальнено в 1 монографії, 2 наукових доповідях, 6 науково-довідних записках, 5 статтях. Основними
відповідальними виконавцями за темою є: акад. НАН України
О.І. Амоша, О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк, О.В. Панькова.
2. Тема ІІ-07-15 «Податкове стимулювання інноваційного
розвитку промисловості України: еволюційний підхід» (КПКВ6541030).
Розроблено концепцію побудови еволюційного підходу до
оцінки формування структури податкової системи в Україні та
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оцінки інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств у рамках оподаткування прибуту підприємств на базі триступеневої ієрархії: науково-методичний рівень, методологічний рівень, модельний рівень.
Запропоновано етапи реформування системи оподаткування
прибутку в контексті стимулювання інвестиційно-інноваційної
діяльності підприємств в Україні: етап 1 – «елімінаційний» – запровадження нейтральної системи оподаткування прибутку підприємств; етап 2 – «контрольований провокаційний тест» – упровадження у податкову практику окремих інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств (у тому
числі у сфері НДДКР) під постійним моніторингом щодо їх ефективності; етап 3 – «ротаційний» – повернення у вихідному або доопрацьованому вигляді ліквідованих раніше інструментів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств.
Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення податкового
стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку промисловості в Україні з використанням принципів еволюційної економіки, а
саме внесення до "Перехідних положень" ПКУ підрозділу "Інвестиційний податковий кредит у сфері НДДКР", який забезпечить
визначення механізму податкового стимулювання НДДКР в Україні.
Результати досліджень відображено в 1 колективній науковій доповіді, 2 науково-доповідних та науково-аналітичних записках, 1 колективній монографії, 2 статтях. Основними відповідальними виконавцями за темою є О.В. Вієцька, Ю.О. Мазур.
III. Відомча тематика.
1. Тема ІІІ-11-12 Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації управління (КПКВ-6541030).
Розроблено теоретичні та науково-практичні засади залучення й використання соціальних ресурсів сталого розвитку і рекомендацій, пропозицій, моделей, податково-бюджетних інструментів із забезпечення якості управління соціальними ресурсами,
нагромадження людського капіталу, формування інституційних та
організаційних механізмів розвитку громадянського суспільства в
умовах децентралізації управління.
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Найбільш вагомими результатами за темою, які становили
приріст наукового потенціалу, є такі: теоретико-методологічне обґрунтування концептуальних засад управління соціальними ресурсами в умовах децентралізації та досягнення цілей сталого розвитку України-2030; забезпечення ефективного управління соціальними ресурсами для досягнення цілей формування спроможних
територіальних громад; модернізація соціальних відносин, спрямованих на розвиток ресурсного потенціалу громадянського суспільства; поглиблення теоретико-методологічних засад нагромадження людського капіталу регіонів в умовах децентралізації управління; розробка моделі регіонального механізму нагромадження людського капіталу як основного елемента соціальних ресурсів
регіону; удосконалення податкової системи України в контексті
реалізації принципу фіскальної децентралізації; формування концептуальних засад щодо використання податково-бюджетних інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери.
Практичне значення наукових результатів здійсненого дослідження полягає у формуванні умов залучення соціальних ресурсів до: досягнення Цілей сталого розвитку-2030; прискорення та
ефективного запровадження реформ щодо децентралізації управління; вдосконалення суспільних відносин на засадах демократизації управління за рахунок розвитку громадянського суспільства;
модернізації регіональної політики, удосконалення управління
людським капіталом та саморозвитком регіонів; забезпечення бюджетної самостійності місцевих органів влади та збільшення власних доходів місцевих бюджетів.
Результати досліджень узагальнено в 6 наукових доповідях,
18 науково-довідних записках, 1 науково-аналітичній записці,
21 статті та 6 тезах доповідей на конференціях. Основними відповідальними виконавцями за темою є: акад. НАН України О.І. Амоша, акад. НАН України В.П. Вишневський, О.Ф. Новікова, В.П.
Антонюк, О.В. Панькова, Л.Л. Шамілева, В.Д. Чекіна.
2. Тема III-03-13 «Національна модель неоіндустріального
розвитку України» (КПКВ-6541030).
За допомогою принципово нової системно-динамічної агентної моделі розвитку національної промисловості обґрунтовано,
що в умовах "коротких правил", які є тепер характерними для України, економічна політика, що найбільшою мірою сприяє новій
індустріалізації, передбачає поєднання "дешевих" грошей із низь14

кими, а не високими, податками, які сприяють прискореному розвитку повної популяції підприємств.
Уперше запропоновано науково-концептуальні положення
щодо формування неоіндустріальної моделі промислового розвитку та переходу до неоіндустріалізації базових виробництв промисловості України – металургійного та хімічного; запропоновано
пропозиції та рекомендації з удосконалення державної промислової політики щодо розвитку зазначених базових виробництв у межах неоіндустріальної концепції з урахуванням потреб національної економіки, можливостей адаптації зарубіжної практики, а також ситуації на Донбасі.
Розроблено науково-методичний підхід до двокритеріальної
рейтингової оцінки економіко-екологічної ефективності національних економік, заснованої на методах багатомірної статистики;
класифікацію національних економік відповідно до типу економіко-екологічної ефективності; формальну модель системи оподаткування доходів від капіталів, що враховує економічну взаємодію
агентів у системі інвестування капіталів, яка описує інвестиції,
доходи від них для резидентів, нерезидентів, експорто-, імпортоорієнтованих інвесторів і тих, хто вкладає капітал усередині країни, податки на доходи від інвестицій та, як наслідок, прибуток від
інвестування; економіко-математичну модель гармонізації ставок
ПДВ в Україні, яка враховує обсяги експортно-імпортних операцій
між Україною та країнами − торговельними партнерами. Обґрунтовано напрями подолання розбіжностей між розвиненими країнами й економіками, що розвиваються, при впровадженні останніми
окремих механізмів протидії агресивному податковому плануванню.
Розроблено науково-методичні підходи до економікоматематичного моделювання розвитку передового виробництва та
здійснено їх упровадження на промислових підприємствах. Сформовано комплекс економіко-математичних моделей і управлінських технологій, які дозволяють підвищити ефективність реалізації
запропонованих заходів у цій сфері.
Результати досліджень відображено в 17 наукових доповідях, 23 наукових доповідних і аналітичних записках, 6 монографіях, 24 статтях і 25 тезах конференцій. Основними відповідальними
виконавцями за темою є акад. НАН України В.П. Вишневський,
Р.М. Лепа, Л.О. Збаразська, В.Д. Чекіна, В.А. Нікіфорова.
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ЗА ПЕРЕХІДНИМИ ТЕМАМИ
За перехідними темами в 2016 р. одержано такі результати:
I. Державна тематика.
Тематики немає.
II. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України.
Тематики немає.
III. Відомча тематика.
1. Тема ІІІ-04-15 «Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління» (КПКВ6541030).
Результати дослідження щодо ролі децентралізації у процесі
модернізації полягають у такому: опрацювання теоретичних положень впливу процесів фіскальної децентралізації на ефективність надання суспільних послуг у країні; узагальнення досвіду
окремих країн у сфері децентралізації та систематизації існуючих
методичних підходів до її визначення; проведення аналітичних
досліджень впливу процесів децентралізації на динаміку економічних показників в окремих країнах світу.
Узагальнено основні закономірності розвитку процесів модернізації у світі; на основі запропонованого алгоритму дослідження процесів модернізації за результатами опрацьованої статистичної інформації розраховано індекси економічної, соціальної,
екологічної модернізації, виокремлено важливі тенденції та особливості за окремими країнами; висвітлено сучасні світові тенденції
розвитку високотехнологічних послуг у країнах світу, оцінки їх
знаннєємності, запропоновано показники сектору інтелектуальних
і технологічно інтенсивних виробництв для оцінки розвитку технологій у регіонах України.
Дістав подальшого розвитку науково-методичний підхід до
оцінки рівня модернізації регіонів, економічних районів та міст,
який може бути використаний при віднесенні їх за характером
структурних трансформацій від фази традиційної індустріалізації
до некро-, пост- і неоіндустріальної фаз розвитку, а також проведенні моніторингу й рейтингування відповідних просторових
утворень при оцінці реалізації стратегій регіонального та місцевого розвитку.
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Дістало подальшого розвитку науково-методичне забезпечення розрахунків у процесі співробітництва малого та великого
бізнесу. Для цього запропоновано механізм поширення спрощеної
акредитивної форми розрахунків як гарантії здійснення платежу у
сфері малого підприємництва.
На основі виконаного аналізу реалізації регуляторної політики й удосконалення бізнес-середовища в Україні у 2010-2014 рр.
запропоновано концептуальний підхід, що стимулює відмову від
«бар'єрного» характеру регуляції та заміну його набором правил,
які узгоджують інтереси держави та інших економічних суб'єктів.
При цьому передбачається використання як методів державної регуляції, так і механізмів недержавного забезпечення дотримання
правил, зокрема саморегулювання господарської діяльності.
У результаті узагальнення теоретичних підходів сучасної
«нової економічної географії» запропоновано концептуальний підхід до формування комплексного показника оцінки ефективності
реалізації стратегії розвитку просторових утворень, який дозволяє
розповсюдити загальний методологічний підхід до моніторингу та
оцінки розвитку територій не тільки будь-якого рівня, але і для
мікрорівня (підприємств та їх структурних підрозділів).
Розроблено методологію ідентифікації стану сталого розвитку промисловості України з позицій економічної безпеки та наукового обґрунтування стратегічних орієнтирів досягнення сталого
розвитку за допомогою адаптивних методів регулювання з теорії
управління, що включає два етапи: ідентифікацію та стратегування. Розроблено три сценарії розвитку й обґрунтовано стратегічні
значення ключових макропоказників промисловості до 2020 р.
Запропоновано науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення інноваційного законодавства України у вигляді проекту
нової редакції Концепції розвитку національної інноваційної системи України на період 2016-2026 рр. з метою актуалізації та
оновлення її змісту відповідно до сучасних можливостей і загроз
(обмежень) глобального характеру, внутрішніх чинників, що формують перспективи розвитку національної економіки, держави і
суспільства та є результатом попередніх процесів, які відбувалися
у політичній, правовій та соціально-економічній сферах України;
розроблено пропозиції до Стратегії розвитку високотехнологічних
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галузей до 2025 року; запропоновано методику узагальненої оцінки та прогнозу безпеки в інноваційній сфері.
Результати досліджень узагальнено в 10 наукових доповідях,
13 науково-довідних записках, 4 науково-аналітичних записках,
39 статтях та 23 тезах доповідей на конференціях. Основними відповідальними виконавцями за темою є В.І. Ляшенко, Л.М. Кузьменко, А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева, О.В. Лях, Г.Ф. Толмачова.
2. Тема ІІІ-05-15 «Механізми забезпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з високою доданою вартістю» (КПКВ-6541030).
З метою обґрунтування фінансово-економічних методів та
механізмів забезпечення інвестиційної активності підприємств:
обґрунтовано напрям фінансування інвестиційних проектів із використанням облігаційної позики, що дозволить розширити зовнішні джерела фінансового забезпечення інвестиційної активності
підприємств; визначено та співставлено види політик інтелектуалізації персоналу інноваційної діяльності промислових підприємств
в Україні залежно від чисельності персоналу та виду економічної
діяльності, що дозволяє ідентифікувати заходи мотивації інтелектуалізації праці з позицій пріоритетів інноваційного розвитку підприємств наукоємних галузей промисловості для виробництва
продукції з високою доданою вартістю; обґрунтовано напрями забезпечення зростання інтелектуалізації персоналу промислових
підприємств, що сприятиме підвищенню ділової, інноваційної та
інвестиційної активності у промисловості; удосконалено науковометодичний підхід до управління мотиваційними виплатами на
підприємствах із використанням методу лінійного програмування,
який дозволяє враховувати рівні інтелектуалізації працівників і
забезпечує підвищення обґрунтованості управлінських рішень щодо вибору системи мотивації для нарощування рівня інтелектуалізації праці персоналу підприємств.
Результати досліджень узагальнено у 3 наукових доповідях,
2 науково-доповідних та аналітичних записках, 2 монографіях,
12 статтях і 15 тезах доповідей. Основними відповідальними виконавцями за темою є І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька, М.А. Солод,
О.А. Богуцька, І.В. Бриль, О.В. Хасанова.
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3. Тема ІІІ-06-16 «Напрями становлення «смарт» промисловості в Україні» (КПКВ-6541030).
Поглиблено науково-теоретичні розробки з проблеми формування «смарт» виробництв у промисловості як сучасних організаційно-технологічних комплексів із якісно кращими характеристиками ресурсоефективності, продуктивності, екологічності й інших параметрів.
Розроблено комплекс заходів щодо державного регулювання
сфери поводження з твердими побутовими відходами, забезпечення промисловості України ресурсами, отриманими внаслідок переробки відходів, розвитку промисловості з переробки відходів на
базі використання новітніх «зелених технологій».
Результати досліджень відображено у 4 наукових доповідях,
6 наукових доповідних і аналітичних записках, 1 методичній розробці, 1 монографії, 13 статтях і 8 тезах конференцій. Основними
відповідальними виконавцями за темою є акад. НАН України В.П.
Вишневський, Л.О. Збаразська, В.Д. Чекіна, В.А. Нікіфорова,
М.Ю. Заніздра.
4. Тема ІІІ-02-15 «Розвиток публічно-приватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості і теплової
енергетики» (КПКВ-6541030-прикладна).
Шляхом узагальнення іноземної практики державно-приватного партнерства (ДПП) виявлено принципові відмінності від вітчизняної у вугільній промисловості. Доведено, що актуальними на
сучасному етапі можуть бути мультипроекти з доопрацювання на
концесійних началах підготовлених запасів і подальшого закриття
шахти. Математичне моделювання дає підстави вважати, що перший монопроект зі складу мультипроекту (доопрацювання запасів)
у процесі своєї реалізації здатен накопичити кошти для реалізації
другого монопроекту з фізичної ліквідації підприємства. Визначено умови, за якими підприємницьким структурам упровадження
зазначеного мультипроекту є вигідним. Зазначена схема державноприватного партнерства, що не має аналогів у світі, вигідна всім
суб’єктам угоди – і бізнес-структурі, і державі, і громаді, на території якої розташована шахта.
Іншим напрямом ДПП, що теж не має аналогів, є створення
тривимірних індустріальних парків на базі шахти. Прототипом таких утворень можна вважати схему корпоративної розробки шахт19

ного поля, яка успішно була апробована на шахті «Красноармійська-Західна» № 1 у 90-х роках минулого століття. Поєднання механізмів ДПП й індустріальних парків підземного закладення є перспективним напрямом вирішення галузевої інвестиційної кризи і
подальшого інвестиційного розвитку вугільних підприємств.
Результати дослідження відображено в 1 науковій доповіді,
14 доповідних та аналітичних записках, 2 монографіях, 8 розділах
монографій, 41 статті, 39 тезах доповідей на конференціях.
Основними відповідальними виконавцями за темою є Ю.З.
Драчук, Д.Ю. Череватський, І.В. Фокіна, М.Ю. Маісурадзе.

II. ДАНІ ПРО ТЕМАТИКУ ТА ОБСЯГИ НДР,
ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ УСТАНОВОЮ
У 2016 р. виконувалися дослідження за державною тематикою «Соціальна відповідальність в забезпеченні розвитку трудової
сфери» (договір № Ф71/58-2016 від 30 червня 2016 р.); науковим
проектом «Вплив ВПО на розвиток територіальних громад: наявні
та перспективні можливості» за цільовою комплексною програмою фундаментальних досліджень НАН України (відповідно до
результатів конкурсу наукових проектів у рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Економічна
ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку
України на етапі подолання кризи» та розпорядження Президії
НАН України від 27.05.2016 №325); науково-дослідною роботою
молодих учених НАН України «Податкове стимулювання інноваційного розвитку промисловості України: еволюційний підхід»
(договір № 10032016 від 10.03.2016 р. відповідно до постанови
Президії НАН України № 168 від 17.06.2015 р. «Про результати
конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН
України»); 6 науково-дослідними темами на відомче замовлення.
Загальний обсяг фінансування у 2016 р. склав 7427,227 тис.
грн, у тому числі 7327,227 тис. грн – бюджетні асигнування Національної академії наук України.
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№
з/п

1

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

Найменування
напряму
Фундаментальні
дослідження
(КПКВК 6541030) –
всього
Здійснення прикладних наукових та
науково-технічних
розробок (КПКВК
6541030, 6541140) –
всього,
у тому числі:
Прикладні наукові та
науково-технічні
розробки (науководослідні роботи)
Прикладні наукові та
науково-технічні
розробки (дослідноконструкторські
роботи)
Прикладні наукові та
науково-технічні
розробки (експериментальні випробування завершених
розробок)
Виконання державних цільових програм (КПКВК
6541030) – всього,
у тому числі:
Виконання державних цільових програм (науководослідні роботи)
Виконання державних цільових програм (дослідноконструкторські
роботи)
Виконання державних цільових програм (експериментальні випробування
завершених розробок)

Кількість тем
(проектів, завдань, розробок)
у т.ч.
в т.ч.
разом
завершених упроваджених

Обсяги
фінансування
(тис. грн)

6

3

6

6618,066

2

1

2

709,161

2

1

2

709,161

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1
1. Державна тематика:
1.1. Тематика, що виконувалася за завданнями державних
цільових програм, державним замовником яких визначено
НАН України (прикладні дослідження)
1.2. Тематика, яка виконувалася за Державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (прикладні дослідження).
1.3. Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень (крім п.1.4)
1.4. Гранти Президента України (для підтримки наукових
досліджень молодих учених; для докторів наук; для обдарованої молоді):
фундаментальні дослідження
прикладні дослідження
2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН
України
2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових
програм фундаментальних досліджень НАН України**

Вид тематики наукових досліджень

х
х
2

1
х
х

х
х
х
х
2
-

-

х

х

х

-

х

-

х

-

х

х

-

-

-

-

х

Кількість наукових і науковотехнічних робіт, що виконувались
у звітному році
у т.ч. завершених у звітному
Разом
році
загаспецізагаспецільний
альний
льний
альний
фонд
фонд
фонд
фонд
2
3
4
5
1
1

ФОРМА ІІ

-

210,000

х
х

х

х

х

-

6
-

загальний фонд

х

х

-

-

100,000

-

х

спеціальний
фонд
7
100,000

Обсяг фінансування,
тис. грн

Дані про тематику та обсяги НДР, що виконувались установою
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1
2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових
програм прикладних досліджень НАН України ***
2.3. Тематика, що виконувалась у рамках
спільних конкурсів з:
Українським науково-технологічним центром (УНТЦ)
(прикладні дослідження)
НАН Білорусі (фундаментальні дослідження)
Національним центром наукових досліджень Франції
(CNRS) (фундаментальні дослідження)
Європейським (Міжнародним) науковим об’єднанням
GDRE(I) (фундаментальні дослідження)
Інші спільні проекти за конкурсами та програмами
(EISCAT тощо):
фундаментальні дослідження
прикладні дослідження
2.4. Наукові, науково-технічні, проекти та розробки ****
(прикладні дослідження)
2.5. Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України (фундаментальні дослідження)
2.6. Інфраструктурні програми ***** (прикладні дослідження)
3. Відомча тематика:
3.1. Тематика, що виконувалася за завданнями цільових
наукових програм відділень НАН України (фундаментальні дослідження)
3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалася за бюджетною програмою 6541030
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

1
6
1
4

х

-

х

1

-

3

2

1

1

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

х

х

-

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

5

5503,319

1064,747

7117,227

-

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

160,000

6

х

х

-

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

7

23

24
3
х
х
х
х
1

2
1
х
х
х
х
х
х
8

х
х
4

х

х

х

х

-

-

-

-

-

4

1

-

-

-

-

х

х

х

-

х

5

х
х
7327,227

х

х

х

х

-

-

-

-

549,161

6

100,000

-

-

-

-

х

х

х

-

х

7
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*** Цільові комплексні програми прикладних досліджень НАН України:
12. «Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання
кризи» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 27.05.2016 р. № 325).

1
3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась
за бюджетною програмою 6541030
3.4. Тематика, що фінансувалася за бюджетною програмою 6541140 (прикладні дослідження)
4. Пошукова тематика:
4.1. Тематика, що фінансувалася за бюджетною програмою 6541030 (фундаментальні дослідження)
4.2. Тематика, що фінансувалася за бюджетною програмою 6541030 (прикладні дослідження)
5. Договірна тематика:
5.1. Тематика, що фінансувалась у рамках договорів та
контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками
(фундаментальні дослідження)
5.2. Тематика, що фінансувалась у рамках договорів та
контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками
(прикладні дослідження)
5.3. Тематика, що виконувалася за рахунок грантів міжнародних та зарубіжних організацій:
фундаментальні дослідження
прикладні дослідження
Загалом

ІІІ. ДАНІ ПРО ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК
ЗА ЗАМОВЛЕННЯМИ СТОРОННІХ ОРГАНІЗАЦІЙ
(ЗА ДОГОВОРАМИ ТА КОНТРАКТАМИ,
У Т. Ч. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ)
У 2016 р. інститут не виконував досліджень за замовленнями
сторонніх організацій. Даних для заповнення Форми ІІІ-1 немає.
ІІІ-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади
Протягом звітного року на замовлення органів державної
влади інститутом виконано науково-експертні матеріали:
1. Доповідна записка «Визначення рейтингу державного
підприємства «Південний державний проектно-конструкторський
та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості» на виконання доручення Директору Департаменту розвитку інновацій та
інтелектуальної власності, заступнику голови експертної комісії з
проведення галузевої експертизи наукових установ, що належать
до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (лист № 2303-07/ 39217-07 від 08.12.2016 р.).
2. Пропозиції щодо проекту Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року на виконання доручення Першого
віце-прем’єр-міністра України (лист №2303-02/18482-03 від
17.06.2016 р.).
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IV. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
У НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Загальна кількість виконаних й упроваджених протягом звітного року розробок та відповідно до державного статистичного
спостереження (форма № 3-наука) наведена в такій формі:
одиниць
З графи 1 – з
пріоритетних
Із них
напрямів
Із них
Всього
упроваджено розвитку упроваджено
науки і техніки
1
2
3
4
Загальна кількість виконаних
робіт:
у тому числі зі створення:
нових видів виробів
з них нових видів техніки
у тому числі роботи, в
яких використані винаходи нових технологій
нових технологій
з них ресурсозберігаючих
нових видів матеріалів
нових сортів рослин та порід
тварин
нових методів, теорій
інші
з першого рядка – кількість робіт, що мають інноваційну
спрямованість

9

9

9

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
4

5
4

5
4

5
4

-

-

-

-

Результати досліджень, що містяться в науковій продукції
інституту, оцінено позитивно та прийнято для використання. Перелік завершених розробок, що дістали схвалення на державному
рівні, наведено у формі ІV-1.
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27

4

Відомча

Удосконалення соціальної політики подолання бідності та формування сучасних чинників
економічного зростання, створення умов досягнення національної цілі сталого розвитку-2030 з
подолання бідності

Наукова доповідь «Бідність як
загроза для формування людського капіталу та перспектив
розвитку України»

Сприяє вдосконаленню соціальної
політики стосовно ВПО та їх
інтеграції в українське суспільство

Сприятиме залученню потенціалу
ВПО для розвитку територіальних
громад та більш ефективному
вирішенню проблем ВПО

3

1,065

0,160

Сприятиме диверсифікації та
модернізації економіки Донбасу,
відновленню його потенціалу та
забезпеченню сталого економічного зростання регіону

2
Наукова доповідь «Використання потенціалу внутрішньо
переміщених осіб як ресурсу
Програмно-цільова
розвитку суспільства та територіальних громад: необхідність та можливості»
Науково-доповідна записка
«Довгострокові завдання щодо
вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб України»

Назва розробки

Наукова доповідь «Залучення
ресурсів відновлення та розбудови Донбасу: проблеми та
перспективи»

2

1

1

№
з/п

Вид тематики
Загальне
(державна; прог- фінансування
рамно-цільова та за всі роки
Показники результативності,
конкурсна тематика створення значення для галузей економіки,
НАН України;
розробки
економічна ефективність
відомча;
(млн грн)
госпдоговірна)
3
4
5
7

Дата
впровадження
(ДД.ММ.РР)

Перспективи
подальшого
використання

ФОРМА IV-1
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8
Подальше використання
Комітет з питань
при розробці стратегій і
№ 04-34/15соціальної політики,
програм інтеграції ВПО та
204387 від
зайнятості та пенсійукраїнського суспільства,
29.08.2016 р.
ного забезпечення ВРУ
формування ресурсів
децентралізації
Удосконалення механізму
№ 154/59/206Міністерство соціальвирішення проблем ВПО,
16 від
ної політики України
програми забезпечення їх
14.07.2016 р.
прав і свобод
При розробці та реалізації
Комітет з питань
«Концепції державної
державного будівницт- № 04-14/23цільової програми з
ва, регіональної полі5473 від
відновлення та розбудови
тики та місцевого
12.12.2016 р.
миру у східних регіонах
самоврядування ВРУ
України»
№ 04-34/15Комітет з питань
39579 від
соціальної політики,
18.02.2016 р.,
Удосконалення соціальзайнятості та пенсійного законодавства,
ного забезпечення ВРУ
реалізація стратегії подолання бідності в Україні
Міністерство соціаль№ 2728/14ної політики України
16/10 від
25.02.2016 р.

6

Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)

Приклади розробок, упроваджених у галузях економіки в 2016 р.

28

Науково-доповідна записка
«Оцінка соціального самопочуття населення України в
контексті ризиків протестної
активності та пропозиції щодо
налагодження соціального
миру на сході України»

Наукова доповідь «Мобілізація
соціальних ресурсів сталого
розвитку в умовах децентралізації управління»

Пропозиції щодо внесення змін
до Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку
національної інноваційної
системи»

Пропозиції до Стратегії розвитку високотехнологічних
галузей до 2025 року

Науково-доповідна записка
«Децентралізація влади як
передумова прискорення
процесів модернізації
економіки України»

5

6

7

8

9

10

28

2

Науково-аналітична записка
«Людський капітал територіальних громад як головний
соціальний ресурс
децентралізації»

1

Відомча

3

2,095

4

5

6

Рада національної
безпеки і оборони
України

Забезпечує виконання міжнародних зобов’язань зі сталого розви- Міністерство економічного розвитку і
тку і сприяє успішній реалізації
торгівлі України
реформ з децентралізації управління у країні
Сприятиме диверсифікації української економіки, відновленню її
Комітет з питань науки
зростання та конкурентоспроможі освіти ВРУ
ності, створенню нових секторів
економіки та розвитку людського
капіталу
Департамент розвитку
інновацій та
Пропозиції використані при
інтелектуальної
розробці проекту Стратегії розвласності
витку високотехнологічних
Мінекономрозвитку
галузей до 2025 року
України
Департамент з питань
місцевого
Сприятиме визначенню пріоритесамоврядування та
тів у запровадженні подальших
територіальної
реформаторських кроків для
організації влади
стимулювання економічної активМіністерства
ності на місцевому рівні та модеррегіонального
нізації економіки України
розвитку, будівництва
та ЖКГ України

Визначає сучасні соціальні ризики в Україні, надає пропозиції
щодо налагодження соціального
миру на Сході України

Комітет з питань
Сприяє визначенню соціальних
ресурсів децентралізації, ефекти- державного будівництвних механізмів їх залучення для ва, регіональної політики та місцевого
формування спроможних теритосамоврядування ВРУ
ріальних громад

8
Удосконалення механізму децентралізації,
розвитку місцевого
самоврядування на основі
нагромадження людського капіталу

Використання у процесах
подальшого впровадження децентралізації, реформування місцевого
№ 8/13-928-16
від 07.11.2016р. самоврядування, державного управління, формування спроможних територіальних громад

Подальше використання
при розробці та реалізації
№ 230307/19378-07 від інших стратегічних документів з питань розвитку
30.06.2016р.
інновацій

При реалізації «Цілей
№ 3032/418-39- сталого розвитку України
03 від
2030» і реформ щодо
26.12.2016 р.
децентралізації
управління
Подальше використання
при підготовці законодав№ 04-23/16чих пропозицій щодо
1449 від
забезпечення формування
17.10.2016р.
в Україні дієвої інноваційної системи

Подальше використання у
№ 2232/14-6-6-3 стратегії врегулювання
від 07.12.2016 р. конфлікту на сході України та розбудови миру

№ 64-141234859 від
27.09.2016 р.

7
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Розроблено комплекс науковометодичних підходів до запровадження стратегії розвитку промислових підприємств в умовах
неоіндустріалізації
Використовується при вдосконаленні стратегічного управління
підприємством і визначенні
напрямів модернізації його основних виробництв

Наукова доповідь «Розробка
комплексу економікоматематичних моделей та
управлінських технологій
розвитку передового
виробництва»

Наукова доповідь «Стратегічні
напрями розвитку хімічної
промисловості України у
контексті неоіндустріалізації»

13

14

0,696

12

Відомча

Розроблено рекомендації щодо
вдосконалення податкового
законодавства шляхом. підвищення ефективності використання бюджетно-податкових інструментів регулювання неоіндустріального розвитку України

Наукова доповідь «Податкове
регулювання неоіндустріального розвитку України»

№77020-6307/374
від
29.06.2016 р.

Подальше використання
№ 14125/6/99- при підготовці пропозицій
99-07-01-03-15
щодо вдосконалення
від
податкового регулювання
29.06.2016 р.
неоіндустріального
розвитку

№3322/10/0599-13-01-13-3
від
16.06.2016 р.

8
Подальше використання
№ 2123/14-6-2-3
при виявленні загроз
від 18.11.2016р.
національній безпеці
України

7
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Подальше використання
при розробці рекоменда№450/79
цій щодо підвищення
ПАТ «Азовзагальмаш»
від
конкурентоспроможності
06.06.2016 р. промисловості, здійснення її реструктуризації та
переходу до неоідустріальних технологічних
укладів
Подальше використання
ТОВ НВП «Зоря»,
при обґрунтуванні стратевул. Заводська, 1Г/36, № 207-3378 від
гії розвитку хімічної
м. Рубіжне,
17.06.2016 р.
промисловості України та
Луганська обл.
її основних суб’єктів

Академія фінансового
управління Науководослідного фінансового інституту Міністерства фінансів України

Департамент моніторингу доходів та
обліково-звітних
систем Державної
фіскальної служби
України

Головне управління
ДФС у Донецькій
області

Оцінка та прогноз рівня інноваційної безпеки України

11

6

4
Рада національної
безпеки і оборони
України

3

5

2
Визначення рівня інноваційної
безпеки в Україні та її тенденцій
на перспективу

1

V. КООРДИНАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Координаційна діяльність інституту здійснювалася через:
спрямування результатів фундаментальних і прикладних досліджень на задоволення соціальних, економічних, екологічних
потреб та вимог, досягнення інноваційного розвитку країни;
розвиток різних форм наукової співпраці (у тому числі міжнародної) з державними структурами національного рівня, неурядовими та громадськими організаціями, установами й організаціями системи вищої освіти, для розв’язання складних наукових проблем, упровадження результатів фундаментальних, прикладних
досліджень і розробок;
залучення до навчально-виховного процесу співробітників
установи;
організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій.
Інститут є провідною установою академічної науки сходу
України у визначенні та розв’язанні актуальних соціальноекономічних проблем промислового виробництва, розвитку інноваційних систем промислових регіонів, відновлення та розбудови
сучасного виробництва. Тому координація наукових досліджень із
регіональними владними структурами посідає важливе місце в роботі інституту. Директор інституту академік НАН України
О.І. Амоша входить до складу Ради регіонального розвитку при
Донецькій обласній державний адміністрації, к.е.н. А.І. Землянкін
є членом Координаційної ради з розробки, моніторингу та оцінки
результатів реалізації стратегії розвитку Донецької області, д.е.н.,
проф. В.І. Ляшенко, д.е.н., проф. О.Ф. Новікова входять до складу
науково-експертних груп з розробки, моніторингу та оцінки результатів реалізації стратегії розвитку Донецької області. Крім того, протягом року результати наукової діяльності співробітників
інституту були використані при реалізації стратегій розвитку, програм соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровського, Луганського, Київського та Полтавського регіонів.
Координацію наукових досліджень інститут здійснює з державними структурами національного рівня, міністерствами та відомствами: Верховною Радою України (Комітетом з питань промислової політики, Комітетом з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування, Комітетом з
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питань науки і освіти, Комітетом з питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення); Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (Департаментом розвитку інновацій та інтелектуальної власності, Департаментом економічної
стратегії та макроекономічного прогнозування, Департаментом
розвитку підприємництва та регуляторної політики, Департаментом з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади); Міністерством соціальної політики України; Департаментом стратегічної екологічної політики Міністерства екології
та природних ресурсів України; Департаментом інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України; Радою національної безпеки України; підрозділами Державної
фіскальної служби України.
Д.е.н., проф. В.І. Ляшенко є членом експертної комісії з проведення галузевої експертизи наукових установ, що належать до
сфери управління Мінекономрозвитку (наказ Мінекономрозвитку
№ 331 від 26.02.2016 р.).
На розширеному засіданні Комітету з питань освіти і науки
ВРУ з питань створення Національного фонду досліджень із доповіддю «Про діяльність ДФФД у контексті створення Національного фонду досліджень України» виступила д.е.н., проф.
О.Ф. Новікова. Фахівці інституту (д.е.н., проф. В.І. Ляшенко,
д.е.н., проф. О.Ф. Новікова, д.е.н., проф. В.П. Антонюк, к.е.н.
Л.А. Шамілева, к.е.н. І.Ю. Підоричева, к.е.н. М.О. Солдак) брали
участь у засіданнях робочих груп широкого формату у Мінекономрозвитку України щодо обговорення завдань та індикаторів Цілей
сталого розвитку № 8 та № 9. До консультацій з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17 цілей
сталого розвитку в Україні (організатор − Мінекономрозвитку України за підтримки Організації Об’єднаних Націй в Україні) були
залучені д.е.н., проф. В.П. Антонюк, д.е.н., проф. О.Ф. Новікова,
д.е.н. Ю.С. Залознова, к.е.н. І.Ю. Підоричева, к.е.н. Л.Л. Шамілева.
Активну участь у роботі координаційного засідання Міністерства
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України, представників робочої групи Верховного Комісара ООН з
прав біженців та представників науки брали д.е.н., проф.
О.Ф. Новікова та к.е.н. Л.Л. Шамілева, в обговоренні результатів
проекту «Оцінка дотримання принципів верховенства права та
сприяння вдосконаленню адміністративних послуг, які стосуються
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самозайнятості внутрішньо переміщених осіб», − д.е.н., проф.
В.І. Ляшенко.
Інститут здійснює координацію наукової діяльності з неурядовими та громадськими організаціями: Донецькою Торговопромисловою палатою, Торгово-промисловою палатою України
(ТПП України), Федерацією організацій роботодавців Дніпропетровщини, Федерацією професійних спілок України, Українським
союзом промисловців та підприємців (УСПП), громадською організацією «Відновлення Донбасу». Співробітники інституту брали
участь в обговоренні Проекту Закону України «Про бізнес-парки»
на засіданні комітету Малого та середнього бізнесу при ТПП України, «Антикризової програми спільних дій влади та бізнесу: невідкладні рішення» на засіданні XIV з’їзду УСПП, обговоренні з
органами виконавчої влади, бізнес-асоціаціями, організаціями підтримки бізнесу та науковими установами щодо розробки «Стратегії розвитку МСП 2020»; роботі розширеного засідання Президії
УСПП спільно з Антикризовою радою громадських організацій
України в ТПП України; обговоренні результатів соціологічного
дослідження «12 кроків назустріч миру» у фонді «Відновлення
Донбасу; дискусії на тему: «Донбас, Україна, Європа − між історією та пам'яттю» з нагоди презентації видань «Метафізика Донецька» та «Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних
трансформацій» в Українському інституті стратегій глобального
розвитку і адаптації; форумі «Відновлюючи Донбас та Україну».
Координаційна діяльність інституту з ВНЗ здійснювалася на
підставі договорів про наукове співробітництво.
У звітному році інститутом було укладено договори про
співробітництво з:
1. Донецьким державним університетом управління
(м. Маріуполь);
2. Донецьким національним університетом ім. Василя
Стуса (м. Вінниця);
3. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»;
4. Українською інженерно-педагогічною академією, Навчально-науковим професійно-педагогічним інститутом (м. Бахмут,
м. Слов’янськ) Української інженерно-педагогічної академії.
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Академік НАН України О.І. Амоша є директором Навчально-наукового інституту економіки промислового розвитку НАН та
МОН України.
Фахівці інституту залучені до навчального процесу у Міжнародному гуманітарному університеті (м. Одеса), Академії праці,
соціальних відносин та туризму Федерації профспілок України
(м. Київ), Київському національному університеті технологій та
дизайну, Донбаській державній машинобудівній академії (м. Краматорськ), Університету ДФС України (м. Ірпінь). Д.е.н., проф.
Ю.З. Драчук очолював екзаменаційну комісію кафедри «Економіка підприємств» у Донецькому національному університеті ім. Василя Стуса (м. Вінниця).
Голова ради молодих вчених к.е.н. О.С. Вишневський брав
участь у засіданні Інноваційного клубу Центру розвитку інновацій
Національного університету «Києво-Могилянська академія», засіданні Клубу економістів при КНЕУ (обговорення доповідей «Залучення безповоротного фінансування для розвитку інновацій.
Можливості програми «Горизонт 2020», «Карта еволюції інструментів управління підприємством»).
До складу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій
входять провідні співробітники інституту: акад. НАН України
О.І. Амоша (ДВНЗ «Національний гірничий університет»),
В.П. Антонюк (Донецький національний університет ім. Василя
Стуса), Ю.З. Драчук (Бердянський університет менеджменту та
бізнесу), І.П. Булєєв (Науково-дослідний центр індустріальних
проблем розвитку НАН України).
Разом з Інститутом регіональних досліджень НАН України в
рамках програми співробітництва західного та Донецького регіонів здійснюється спільна робота і взаємодопомога в підготовці та
виданні журналів «Економіка промисловості» та збірника «Прометей». Спільно з Академією економічних наук України видається
журнал «Вісник економічної науки України», а спільно з Луганським національним університетом ім. Т. Шевченка – журнал «Економічний вісник Донбасу».
Широке коло провідних фахівців інституту брали участь у
роботі редакційних колегій наукових журналів та систематичних
збірників наукових праць закладів освіти і науки:
«Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки» (д.е.н., проф. В.П. Антонюк);
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науковий журнал «Демографія і соціальна економіка» (Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, м. Київ) (д.е.н., проф. О.Ф. Новікова);
науковий журнал «Економіка та право» (Інститут економікоправових досліджень НАН України, м. Київ) (д.е.н., проф.
О.Ф. Новікова);
регіональний збірник наукових праць «Прометей» (Інститут
економіки промисловості НАН України, м. Київ; Інститут економіко-правових досліджень, м. Київ; Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) (д.е.н., проф. І.П. Булєєв);
науковий журнал «Проблеми економіки» (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків) (д.е.н., проф. І.П. Булєєв);
Економічний вісник Національного гірничого університету
(ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро; Інститут
економіки промисловості НАН України, м. Київ) (д.е.н., проф. І.П.
Булєєв);
Вісник Донецького університету економіки та права (ПВНЗ
«Донецький університет економіки та права», м. Бахмут, Донецька
обл.) (д.е.н., проф. І.П. Булєєв, д.е.н., проф. Н.Ю. Брюховецька);
Економічний вісник Донбасу (Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Сєвєродонецьк; Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ) (д.е.н., проф. І.П. Булєєв);
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії
(Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ,
Донецька обл.) (д.е.н., проф. І.П. Булєєв).
Учені інституту залучалися як опоненти до захистів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів наук (підготовлено 14 відгуків опонентів). Надано 18 відгуків
на автореферати на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів наук до спеціалізованих вчених рад освітніх та наукових установ України.
У рамках Дня науки X Всеукраїнського фестивалю науки в
Україні к.е.н. Т.Ю. Коритько проведено лекцію-бесіду на тему
«Провідні вчені-економісти та їх внесок у розвиток України»
(ЗОШ № 9, м. Краматорськ).
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ФОРМА V-1
Інститут економіки промисловості НАН України
Окремі чисельні показники співпраці
з вищими навчальними закладами й установами
Міністерства освіти і науки України (МОН України)
1.

Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою
установою та вищими навчальними закладами:
загальна кількість на 31.12.2016 р.
29
укладених у звітному році
4

2.

Кількість створених спільно з вищими навчальними закладами:
філій кафедр
загальна кількість на 31.12.2016 р.
створених у звітному році

-

________________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу та філії кафедри, створеної у звітному році)

Факультетів
загальна кількість на 31.12.2016 р.
створених у звітному році

–
–

_________________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу та факультету або його філії, створених
у звітному році)

Лабораторій
загальна кількість на 31.12.2016 р.
створених у звітному році

–
–

________________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу та лабораторії, створеної у звітному році)
інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)

загальна кількість на 31.12.2016 р.
створених у звітному році
3.

4.

Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2015/2016 навчальному році проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці
Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2016/2017 навчальному році проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці
Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році розроблялись
спільно з вченими-освітянами, всього
у тому числі:
тем НДР
проектів Державного фонду фундаментальних досліджень
проектів, що фінансуються зарубіжними та міжнародними
організаціями (фондами)

3
-

–

–
6
5
1
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
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Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали
викладачами в системі освіти, всього
у тому числі:
академіків НАН України
членів-кореспондентів НАН України
очолюють:
кафедри
факультети
Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі
Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до
спеціалізованих рад при вищих навчальних закладах
Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі дипломні роботи
Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій установі
Кількість фахівців із повною вищою освітою, які прийняті на роботу
у звітному році:
з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук
Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій
Кількість опублікованих у звітному році:
підручників для
вищої та
середньої школи
навчальних посібників для
вищої та
середньої школи
Кількість наукових співробітників і викладачів вищих навчальних
закладів і установ МОН України, які у звітному році підвищували
кваліфікацію у науковій установі
Кількість аспірантів-цільовиків та
докторантів, які у звітному році проходили підготовку в науковій
установі за направленням вищого навчального закладу, установи
МОН України
Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з вищих
навчальних закладів та установ МОН України, прикріплених у звітному році до наукової установи для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному
році на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього
у тому числі:
на здобуття докторського ступеня
на здобуття кандидатського ступеня

4

4
3
1
1
11
11

3
-

7
2
5

VI. КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, З’ЇЗДИ ТОЩО
У 2016 р. інститут виступав як співорганізатор міжнародної
конференції.
Назва
заходу

ІХ Міжнародна науковопрактична
конференція
«Проблеми,
пріоритети та
перспективи
соціальноекономічного
розвитку в
ХХІ столітті»

Співорганізатори

Дата
проведення

Міністерство
19-20
освіти і науки
травня
України,
Кам’янецьПодільський
національний
університет
ім. І. Огієнка,
Кам’янецьПодільська
міська рада,
Інститут досліджень науковотехнічного потенціалу та
історії науки
імені Г.М. Доброва НАН України, Національна академія
державного
управління при
Президентові
України, Львівський державний університет
внутрішніх
справ, Комратський державний університет,
м. Комрат (Республіка Молдова), Академія
технологій,
м. Резекне (Латвійська Республіка), Опольський державний
університет,
м. Ополе (Республіка Польща)

Кількість
учасників
Загальна проблематика;
(у т.ч. з
Найбільш вагомі результати захокраїн даду (рішення, рекомендації, зміст
лекого
резолюції)
зарубіжжя, з країн
СНД)
34
Робота заходу була організована за
вісьмома секціями за актуальними
тематиками: «Сучасний економічний розвиток: інноваційний аспект», «Проблеми та перспективи
функціонування підприємства і
підприємництва»,
«Пріоритети
забезпечення розвитку людського
потенціалу та нагромадження людського капіталу», «Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах
децентралізації управління», «Розвиток індустрії гостинності: історичний, географічний та економічний аспекти», «Економічна безпека
як основа соціально-економічного
розвитку», «Регіональна політика і
самоуправління територій в умовах
децентралізації управління економікою», «Соціальні інновації та
соціальне підприємництво як засіб
вирішення соціальних проблем в
умовах скорочення бюджетного
фінансування».
Спільно з представниками вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів і науково-дослідних
установ визначено напрями подальшої співпраці у здійсненні наукових досліджень за спільними
темами
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Протягом 2016 р. на базі Інституту економіки промисловості
НАН України продовжив роботу міждисциплінарний науковопрактичний семінар з проблем методології стратегування та оргпроектування під керівництвом д.е.н., проф. В.І. Ляшенка. У роботі семінару беруть участь представники економічної, юридичної,
соціологічної, політичної та філософської науки, а також громадські діячі з України, Польщі, Китаю. Було проведено16 науковопрактичних семінарів, на яких було розглянуто низку актуальних
питань розвитку України, серед яких:
Інститут власності як основа трансформації українського суспільства і реформування національної економіки;
Соціальні ресурси в умовах зародження Індустрії 4.0 і процесів децентралізації;
Гібридна війна та її особливості;
Розвиток підприємницької діяльності у сільській місцевості
на засадах кооперації;
Потенціал проекту «Всеукраїнський електронний агрегатор»;
Модернізація Китаю;
Соціальна економіка: на перехресті комерційного і державного секторів;
Закономірності та особливості української трансформації (за
результатами моніторингових досліджень). Модель універсального
епохального циклу;
Економічна режимологія як інструмент стратегічного управління;
Макромодель загальної економічної рівноваги. Історія прогнозування. Регіональний рівень;
Людський потенціал і капітал як орієнтири в стратегічному
управлінні;
Університети у регіональній інноваційній системі;
Школа стратегічного планування та застосування її методології для розробки стратегій соціально-економічного розвитку територіальних утворень;
Досвід місцевого самоврядування в Польщі: уроки децентралізації для України;
Території, не визнані як держави. Проблеми, визначення,
поняття.
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У межах роботи семінару опубліковано низку публікацій та
встановлено міжнародні контакти з колегами з Польщі та Китаю.
Анонси щодо проведення семінару розповсюджуються за
допомогою сторінки у Facebook https://www.facebook.com/groups/
612950692174117/.
У 2017 р. планується:
організація науково-практичної конференції з актуальних
проблем пост- та неоіндустріального розвитку України;
проведення спільно з громадською ініціативою «Відновлення Донбасу», УСПП та його Донецьким регіональним відділенням
Круглого столу «Модернізація економіки Донбасу в умовах збалансованого сталого розвитку».

VII. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Інститут не подавав заяв на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, не укладав договорів на передачу технологій. Інформації для заповнення додатків за формами VII-1, VII-2, VII-3,
VII-4, VII-5 та VII-6 немає.

VIII. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Результати проведених у 2016 р. досліджень за бюджетною
тематикою опубліковано в 15 монографіях обсягом 126,39 друк.
арк., 146 статтях і 104 тезах доповідей на конференціях. У тому
числі на видавничій базі інституту опубліковано 5 монографій обсягом 92,9 друк. арк., 2 збірники наукових праць обсягом 37,8
друк. арк. На друкарській базі ВД «Академперіодика» надруковано
4 номери журналу «Економіка промисловості». На друкарській
базі інших установ було надруковано 4 номери журналу «Економічний вісник Донбасу» та 2 номери журналу «Вісник економічної
науки».
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Монографії:
1. Економіка. Шевцова Г.З. Синергетичний менеджмент підприємств. – ІЕП НАН України. – Сєвєродонецьк: ПП «ВКП «Пєтіт», 2016. – 454 с. (26,4 друк. арк.). – Тираж 300. – ISBN 978-96602-7923-0.
Досліджуються актуальні питання теорії і практики управління діяльністю промислових підприємств на основі системносинергетичної методології. Головним науковим результатом дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних положень
авторської концепції синергетичного менеджменту і розробка методичного забезпечення вдосконалення системи управління підприємствами на засадах організованої синергії.
Проаналізовано сучасну практику управління підприємствами хімічної промисловості й обґрунтовано пропозиції щодо напрямків, форм і методів імплементації синергетичного управління.
Для науковців, фахівців і керівників промислових підприємств і органів галузевого управління, викладачів, аспірантів, а
також усіх, хто цікавиться новими підходами в управлінні.
Исследуются актуальные вопросы теории и практики управления деятельностью промышленных предприятий на основе системно-синергетической методологии. Главным научным результатом исследования является обоснование теоретико-методологических положений авторской концепции синергетического менеджмента и разработка методического обеспечения совершенствования системы управления предприятиями на основе организованной синергии.
Проанализирована современная практика управления предприятиями химической промышленности и обоснованы предложения по направлениям, формам и методам имплементации синергетического управления.
Для научных работников, специалистов и руководителей
промышленных предприятий и органов отраслевого управления,
преподавателей, аспирантов, а также всех, кто интересуется новыми подходами в управлении.
2. Економіка. Лепа Р.Н., Охтень А.А., Прокопенко Р.В., Дорофеева А.А., Трубчанин В.В., Дасив А.Ф., Каминский П.Д.,
Мадых А.А., Панарина Ю.В., Руссиян Е.А., Турлакова С.С., Глушаченко С.С., Головач А.А., Грязева М.С. Управление развитием
промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации:
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механизм, модели и методы. – ИЭП НАН Украины. – Киев, 2016. –
162 с. (9,4 друк. арк.). – ISBN 978-966-02-7958-2 (электронное издание).
Монография посвящена актуальным вопросам теории и
практики управления развитием украинской промышленности в
условиях неоиндустриализации. Обоснованы концепция формирования комплекса экономико-математических моделей и управленческих технологий, а также механизм использования инструментов развития промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации. Разработаны технологии оценки готовности промышленной среды Украины к неоиндустриализации и управления
сбалансированностью целеполагания промышленного предприятия, осуществлено моделирование задач развития производственной сферы при формировании стратегии крупных промышленных
комплексов в условиях неоиндустриализации, разработаны модели
адаптации стратегии неоиндустриального развития промышленного предприятия и организационного поведения персонала промышленного предприятия в условиях неоиндустриальных изменений.
Для научных работников, руководителей и специалистов
промышленных предприятий, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений экономических специальностей.
Монографія присвячена актуальним питанням теорії та
практики управління розвитком української промисловості в умовах неоіндустріалізації. Обґрунтовано концепцію формування
комплексу економіко-математичних моделей і управлінських технологій, а також механізм використання інструментів розвитку
промислових підприємств в умовах неоіндустріалізації. Розроблено технології оцінки готовності промислового середовища України до неоіндустріалізації та управління збалансованістю цілепокладання промислового підприємства, здійснено моделювання завдань розвитку виробничої сфери при формуванні стратегії великих промислових комплексів в умовах неоіндустріалізації, розроблено моделі адаптації стратегії неоіндустріального розвитку промислового підприємства й організаційної поведінки персоналу
промислового підприємства в умовах неоідустріальних змін.
Для науковців, керівників і фахівців промислових підприємств, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.
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3. Економіка. Амоша О.І., Кабанов А.І., Стариченко Л.Л. ,
Череватський Д.Ю., Залознова Ю.С., Ілляшов М.О., Левіт В.В.,
Маісурадзе М.Ю., Новак І.М., Солдак М.О., Фокіна І.В., Ходос Г.І., Атабеков О.І., Павленко М.В., Прогнімак О.В., Сердюк О.С., Сліпенький С.І., Трушкіна Н.В., Чейлях Д.Д. Розвиток
інституціонального середовища промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки. – ІЕП НАН України. – Київ, 2016. –
160 с. (9,3 друк. арк.). – ISBN 978-966-02-8014-4 (електронне видання).
Монографію присвячено проблематиці підвищення ефективності господарювання у вугільній промисловості України. Автори
зробили спробу розглянути можливість вирішення завдання зміною інституціонального середовища галузі. Обґрунтовано, що
співвідношення підприємств державного сектору вугільної промисловості України та їх контрагентів – енергогенеруючих компаній
і металургійних корпорацій – доцільно організувати на принципах
економічних мереж.
Монографія є результатом наукових досліджень, які мають
новизну і практичну цінність, пройшли певну апробацію у вигляді
наданих до органів державної влади і галузевих міністерств доповідних записок.
Для науковців і фахівців вугільної промисловості, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
Монография посвящена проблематике повышения эффективности хозяйствования в угольной промышленности Украины.
Авторы предприняли попытку рассмотреть возможность решения
задачи изменением институциональной среды отрасли. Обосновано, что соотношение предприятий государственного сектора
угольной промышленности Украины и их контрагентов – энергогенерирующих компаний и металлургических корпораций – целесообразно организовать на принципах экономических сетей.
Монография является результатом научных исследований,
которые имеют новизну и практическую ценность, прошли определенную апробацию в виде представленных в органы государственной власти и отраслевых министерств докладных записок.
Для ученых и специалистов угольной промышленности,
преподавателей и студентов высших учебных заведений.
4. Економіка. Вишневський В.П., Збаразська Л.О., Заніздра М.Ю., Чекіна В.Д., Половян О.В., Щетілова Т.В., Вєткін А.С.,
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Єрфорт І.Ю., Нікіфорова В.А., Шевцова Г.З., Лепа Р.М., Череватський Д.Ю., Чейлях Д.Д., Шемякіна Н.В., Браславська О.В, Пономаренко А.А., Гориненко Г.С., Матюшин О.В., Аборчі О.В., Чотій
М.Д., Гаркушенко О.М., Мазур Ю.О., Вієцька О.В., Соколовська
О.В. Національна модель неоіндустріального розвитку України. –
ІЕП НАН України. – Київ, 2016. – 518 с. (30,1 друк. арк.). – ISBN
978-966-02-7971-1 (електронне видання).
У монографії проаналізовано актуальні тенденції промислового розвитку у світі та Україні. Обґрунтовано стратегічні напрями
та практичні рекомендації щодо формування національної моделі
неоіндустріального розвитку України, яка враховує особливості
української промисловості та сучасні світові тренди промислових
трансформацій на основі передового виробництва. Розроблено науково-методичні підходи до бюджетно-податкового, грошовокредитного регулювання і фінансового забезпечення промисловості в контексті переходу до інноваційного, екологічно чистого розвитку.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх тих, хто цікавиться проблемами промислової
політики й управління розвитком промисловості.
В монографии проанализированы актуальные тенденции
промышленного развития в мире и Украине. Обоснованы стратегические направления и практические рекомендации по формированию национальной модели неоиндустриального развития Украины, учитывающей особенности украинской промышленности и
современные мировые тренды промышленных трансформаций на
базе передового производства. Разработаны научно-методические
подходы к бюджетно-налоговому, денежно-кредитному регулированию и финансовому обеспечению промышленности в контексте
перехода к инновационному, экологически чистому развитию.
Для научных сотрудников, государственных служащих, преподавателей, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется проблемами промышленной политики и управления развитием промышленности.
5. Економіка. Новікова О.Ф., Амоша О.І., Антонюк В.П.,
Ляшенко В.І., Залознова Ю.С., Шамілева Л.Л., Логачова Л.М.,
Панькова О.В., Солдак М.О., Касперович О.Ю., Іщенко О.В., Прогнімак О.Д., Сидорчук О.Г., Хандій О.О., Сєвка В.Г. Внутрішньо
переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху. –
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ІЕП НАН України. – Київ, 2016. – 448 с. (26,0 друк. арк.). – Тираж
300. – ISBN 978-966-02-8076-2.
У монографії здійснено аналіз проблем соціально-економічного розвитку Донбасу, причин і наслідків воєнного конфлікту,
масштабів вимушеного переселення мешканців Донецької та Луганської областей; визначено довгострокові завдання щодо вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Розроблено
теоретичні підходи до формування концепції відновлення та розбудови миру на сході України. Надано оцінку правових засад формування умов і можливостей захисту прав ВПО. Систематизовано
міжнародний досвід вирішення їх проблем. Розроблено підходи до
оцінки можливостей використання потенціалу ВПО як ресурсу
розвитку територіальних громад. Визначено інноваційні механізми
формування та залучення наукових, економічних і соціальних ресурсів до розв’язання проблем, які виникли внаслідок збройного
протистояння на сході України. Проаналізовано потреби у відновленні соціальної інфраструктури на постконфліктних територіях.
Визначено механізми розв’язання житлових проблем ВПО. Наведено останні видання з проблематики успішних переселенців та
окремі історії про них.
Для керівників і фахівців державних та регіональних органів
управління, місцевого самоврядування, міжнародних фондів, українських та міжнародних громадських організацій, науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх зацікавлених у вирішенні
проблем ВПО та сходу України.
В монографии проведен анализ проблем социальноэкономического развития Донбасса, причин и последствий военного конфликта, масштабов вынужденного переселения жителей
Донецкой и Луганской областей; определены долгосрочные задачи
по решению проблем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Разработаны теоретические подходы к формированию концепции восстановления и развития мира на востоке Украины. Дана оценка
правовых основ формирования условий и возможностей защиты
прав ВПЛ. Систематизированы международный опыт решения их
проблем. Разработаны подходы к оценке возможностей использования потенциала ВПЛ как ресурса развития территориальных
общин. Определены инновационные механизмы формирования и
привлечения научных, экономических и социальных ресурсов к
решению проблем, которые возникли в результате вооруженного
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противостояния на востоке Украины. Проанализированы потребности в восстановлении социальной инфраструктуры на постконфликтных территориях. Определены механизмы решения жилищных проблем ВПЛ. Приведены последние издания по проблематике успешных переселенцев и отдельные истории о них.
Для руководителей и специалистов государственных и региональных органов управления, местного самоуправления, международных фондов, украинских и международных общественных
организаций, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, всех
заинтересованных в решении проблем ВПЛ и востока Украины.
6. Економіка. Булєєв І.П., Брюховецька Н.Ю., Богуцька О.А., Бриль І.В., Солод М.А., Хасанова О.В., Чорна О.А., Рябикіна Н.І., Рябикіна К.Г., Іваненко Л.В., Василенко Т.Д., Брюховецький Я.С., Рассуждай Е.Я. Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних
змін. – ІЕП НАН України. – Київ, 2016. – 312 с. (18,1 друк. арк.). –
ISBN 978-966-02-7828-8 (електронне видання).
Досліджено інституціональні аспекти відновлення економіки
України, вибору вектора інтеграції. Сформовано концептуальні
положення розвитку та капіталізації промислових підприємств в
умовах інституціональних змін. Обґрунтовано напрями діяльності
держави щодо модернізації підвищення капіталізації промислового виробництва.
Монографія може бути корисною науковцям, фахівцям підприємств, менеджерам, аспірантам, студентам вищих навчальних
закладів економічних спеціальностей.
Исследованы институциональные аспекты восстановления
экономики Украины, выбора вектора интеграции. Сформированы
концептуальные положения развития и капитализации промышленных предприятий в условиях институциональных изменений.
Обоснованы направления деятельности государства по модернизации повышения капитализации промышленного производства.
Монография может быть полезна научным работникам, специалистам предприятий, менеджерам, аспирантам, студентам
высших учебных заведений экономических специальностей.
Наукові доповіді:
1. Економіка. Харазішвілі Ю.М., Ляшенко В.І., Шамілева Л.Л., Жихарева Ю.І. Модернізація економіки Донецької області:
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стратегічні сценарії реалізації з позицій сталого розвитку до 2020
року. – ІЕП НАН України. – Київ, 2016. – 119 с. (6,9 друк. арк.). –
Тираж 300. – ISBN 978-966-02-7993-3.
Запропоновано концептуальні засади розроблення сценаріїв
сталого (соціально-економічно-екологічного) розвитку з урахуванням обмежень економічної безпеки, які включають такі етапи:
інтегральне оцінювання динаміки соціо-еколого-економічного розвитку порівняно з інтегральними пороговими значеннями; визначення сценаріїв модернізації економіки Донецької області до
2020 р. Для ідентифікації стану соціо-еколого-економічного розвитку регіону запропоновано інноваційний перелік складових, їх
індикаторів та визначено вектори порогових значень. Отримано
науково обґрунтовані стратегічні сценарії соціо-еколого-економічної модернізації Донецької області до 2020 р. за трьома інерційними сценаріями (песимістичним, реалістичним та оптимістичним) та двома сценаріями сталого розвитку.
Запропонований підхід є універсальним та може бути використаний як для країни та області, так і економічного або адміністративного району для розробки сценаріїв модернізації економіки
з позицій сталого розвитку на середньо- та довгострокову перспективу. Як альтернативний підхід розроблено пошуковий прогноз
для Донецької області за умови збереження основних тенденцій
зміни показників, які склалися за 2009-2015 рр., на підґрунті визначених темпів приросту ВРП.
Предложены концептуальные основы разработки сценариев
устойчивого (социально-экономически-экологического) развития с
учетом ограничений экономической безопасности, которые включают следующие этапы: интегральные оценки динамики социоэколого-экономического развития по сравнению с интегральными
пороговыми значениями; определение сценариев модернизации
экономики Донецкой области до 2020 г. Для идентификации состояния социо-эколого-экономического развития региона предложен инновационный перечень составляющих, их индикаторов и
определены векторы пороговых значений. Получены научно обоснованные стратегические сценарии социо-эколого-экономической
модернизации Донецкой области до 2020 г. по трем инерционными сценариям (пессимистическому, реалистичному и оптимистичному) и двум сценариям устойчивого развития.
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Предложенный подход является универсальным и может
быть использован как для страны и области, так и экономического
или административного района для разработки сценариев модернизации экономики с позиций устойчивого развития на средне- и
долгосрочную перспективу. Как альтернативный подход разработан поисковый прогноз для Донецкой области при сохранении основных тенденций изменения показателей, сложившихся в 20092015 гг., на основе определенных темпов прироста ВРП.
Науково-аналітичні доповіді:
1. Економіка. Амоша А.И., Брюховецкая Н.Е., Булеев И.П.,
Вишневский В.П., Вишневский А.С., Воловодова Е.В., Дубинина М.В., Заниздра М.Ю., Землянкин А.И., Збаразская Л.А., Ищенко А.В., Котов Е.В., Ляшенко В.И., Лепа Р.Н., Макогон Ю.В., Новикова О.Ф., Никифорова В.А., Охтень А.А., Половян А.В., Пидоричева И.В., Ревва А.Н., Шевцова А.З., Фирсов А.В., Чекина В.Д.,
Стариченко Л.Л., Череватский Д.Ю., Петренко Ю.О. Оценка состояния экономики Донецкой области и обоснование путей выхода
ее из кризиса 2013-2014 гг. – ИЭП НАН Украины. – Киев, 2015. –
128 с. (7,4 друк. арк.). – ISBN 978-966-02-8044-1 (электронное
издание).
Научно-аналитическая записка подготовлена в результате
выполнения поручения Донецкой облгосадминистрации и дальнейшего выполнения задания Отделения экономики НАН Украины (письмо ОЭ от 24 июня 2014 г. № 226/56 и последующих поручений). Проанализировано состояние экономики региона, обоснованы пути выхода ее из системного социально-экономического
кризиса.
Аналитическая записка основана на данных Госкомстата
Украины, облстатуправления Донецкой области, официальных
документов органов управления Украины, Донецкой области, выступлений политических деятелей, доступных публикаций специалистов и экспертов, научно-исследовательских организаций, исследований специалистов Института экономики промышленности
НАН Украины.
Науково-аналітична записка підготовлена в результаті виконання доручення Донецької облдержадміністрації та подальшого
виконання завдання Відділення економіки НАН України (лист ВЕ
від 24 червня 2014 р. № 226/56 і наступних доручень). Проаналізо47

вано стан економіки регіону, обґрунтовано шляхи виходу її із системної соціально-економічної кризи.
Аналітична записка заснована на даних Держкомстату України, облстатуправління Донецької області, офіційних документів
органів управління України, Донецької області, виступів політичних діячів, доступних публікацій фахівців та експертів, науководослідних організацій, досліджень фахівців Інституту економіки
промисловості НАН України.
2. Економіка. Амоша О.І., Булєєв І.П., Антонюк В.П., Брюховецька Н.Ю., Кузьменко Л.М., Ляшенко В.І., Богуцька О.А.,
Бриль І.В., Збаразська Л.О., Землянкін А.І., Дубініна М.В., Нікіфорова В.А., Покотиленко Р.В., Ревва А.М., Рябикіна Н.І., Рябикіна К.Г., Солдак М.О., Толмачова Г.Ф., Хасанова О.В., Череватський Д.Ю., Шевцова Г.З., Брюховецький Я.С., Булєєв В.Є., Іваненко Л.В. Промисловість Донецької та Луганської областей: проблеми подальшого функціонування та відновлення. – ІЕП НАН України. – Київ, 2016. – 152 с. (8,8 друк. арк.). – ISBN 978-966-02-80434 (електронне видання).
Науково-аналітичну доповідь виконано відповідно до планової держбюджетної науково-дослідної роботи № 0115U001639
«Механізми забезпечення інвестиційної активності підприємств
для виробництва продукції з високою доданою вартістю». У доповіді досліджено стан та основні тенденції розвитку промисловості
Донбасу на середину 2015 року порівняно з показниками окремих
регіонів України та її економіки в цілому. Детально розглянуто
тренди промисловості регіону в умовах проведення АТО. Проаналізовано загрози, ризики та можливості розвитку Донбасу внаслідок загострення кризової ситуації в країні. Надано пропозиції щодо виходу з локальної та загальної соціально-економічної кризи.
Для фахівців у галузі промислової політики, регіональної
економіки, економіки підприємств базових галузей, науковців,
студентів та аспірантів економічних спеціальностей.
Научно-аналитический доклад выполнен в соответствии с
плановой госбюджетной научно-исследовательской работой
№ 0115U001639 «Механизмы обеспечения инвестиционной активности предприятий для производства продукции с высокой добавленной стоимостью». В докладе исследованы состояние и основные тенденции развития промышленности Донбасса на середину
2015 года по сравнению с показателями отдельных регионов
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Украины и ее экономики в целом. Детально рассмотрены тренды
промышленности региона в условиях проведения АТО. Проанализированы угрозы, риски и возможности развития Донбасса вследствие обострения кризисной ситуации в стране. Даны предложения по выходу из локального и общего социально-экономического
кризиса.
Для специалистов в области промышленной политики, региональной экономики, экономики предприятий базовых отраслей,
научных работников, студентов и аспирантов экономических специальностей.
Наукові журнали:
1. Економіка промисловості. У 2016 р. надруковано 4 номери: № 1 (73), № 2 (74), № 3 (75), № 4 (76).
2. Економічний вісник Донбасу. У 2016 р. надруковано
4 номери: № 1 (43), № 2 (44), № 3 (45), № 4 (46).
3. Вісник економічної науки України. У 2016 р. надруковано
2 номери: № 1 (30), № 2 (31).
Інститут є співзасновником журналів «Регіональна економіка», «Економічний вісник Національного гірничого університету».
У звітному році підготовлено та видано 2 збірники наукових
праць.
1. Управління економікою: теорія та практика. – 300 с.
(18,8 обл.-вид. арк.). – Тираж 350 прим. – ISSN 2221-1187.
Розглянуто проблеми управління економікою на сучасному
етапі. Узагальнено результати досліджень макроекономічних змін
у національній економіці; формування передумов і напрямів підвищення ефективності державного управління економікою на макро-, мезо- та мікрорівнях; використання сучасних інструментів менеджменту для оптимізації діяльності господарюючих суб’єктів у
галузях економіки.
Для науковців, аспірантів, фахівців промисловості, підприємств і державних структур управління.
Рассмотрены проблемы управления экономикой на современном этапе. Обобщены результаты исследований макроэкономических изменений в национальной экономике; формирования
предпосылок и направлений повышения эффективности государственного управления экономикой на макро-, мезо- и микроуровнях; использования современных инструментов менеджмента для
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оптимизации деятельности хозяйствующих субъектов в отраслях
экономики.
Для научных работников, аспирантов, специалистов промышленности, предприятий и государственных структур управления.
2. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. – 304 с. (19,0 обл.-вид. арк.). – Тираж 350 прим. – ISSN
2220-7961.
Подано результати наукових досліджень, здійснених в ІЕП
НАН України та інших академічних інститутах, а також вищих
навчальних закладах, щодо найважливіших проблем розвитку
промисловості та підприємств України на сучасному етапі. Розглянуто актуальні питання промислової політики в умовах поглиблення світових інтеграційних процесів, формування конкурентного середовища, переходу до інноваційної стратегії розвитку, використання інформаційних ресурсів, удосконалення кредитування
виробництва, проблеми управління на підприємствах, регулювання виробництва.
Для науковців, аспірантів, фахівців промисловості, підприємств і державних структур управління.
Представлены результаты научных исследований, проведенных в ИЭП НАН Украины и других академических институтах, а
также вузах, по важнейшим проблемам развития промышленности
и предприятий Украины на современном этапе. Рассматриваются
актуальные вопросы промышленной политики в условиях углубления мировых интеграционных процессов, формирования конкурентной среды, перехода к инновационной стратегии развития,
использования информационных ресурсов, совершенствования
кредитования производства, проблемы управления на предприятиях, регулирования производства.
Для научных работников, аспирантов, специалистов промышленности, предприятий и государственных структур управления.
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Статті, кількість

ФОРМА VIII-1

Видавничий дім
«Академперіодика»
кількість
обсяг
(обл.-вид.
арк.)
7

кількість

обсяг
(обл.-вид.
арк.)
30,19

Інші видавництва

5

3

обсяг
(обл.-вид.
арк.)
3,30

кількість

кількість

обсяг
(обл.-вид.
арк.)
92,9

Зарубіжні видавництва

Поза видавництвами

ФОРМА VIII-2
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Вид видання
Кількість назв
Обсяг, обл.-вид. арк.
Монографії
5
92,9
Збірники наукових праць
2
37,8
Препринти
Примітка: детальні роз’яснення щодо заповнення форм VIII 1-3 можна знайти за адресою: http://www.publications.nas.gov.ua
(розділ «консультації»).

ФОРМА VIII-3
Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвами (відомча література)

Видавництво
«Наукова думка»
кількість
обсяг
(обл.-вид.
арк.)
-

Показники книжкових видань установи

у наукових фаДовідники, Опубліковані
Підручники,
хових журналах
брошури,
науковоОбсяг
навчальні
Тези,
(вітчизняних і
популярна рекомендації, у вітчизняних у зарубіжних у преприн(обл.посібники,
зарубіжних), що кількість
Кількість
література,
методики,
виданнях
виданнях
тах
вид.
кількість
входять до міжкількість
кількість
арк.)
народних баз
даних
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
126,39
128
18
97
104

Монографії

Загальні показники друкованої продукції установи

IХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
У 2016 р. було підписано Протокол про перспективні напрями співробітництва між Харбінським університетом комерції, Інститутом та Полтавським університетом економіки і торгівлі Укоопспілки України. Протокол передбачає підписання угод про спільну діяльність, виконання науково-дослідних робіт.
Загалом у звітному році інститут виконував умови 8 договорів про співробітництво у сфері науково-дослідної та освітньої
діяльності із зарубіжними установами. Зокрема:
1. Договір зі Свіштовською господарською академією
ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія);
2. Договір про співробітництво із Західним університетом
Тімішоари (м.Тімішоара, Румунія);
3. Договір із Центром Наукових Інновацій Національної
академії наук Азербайджану (м. Баку, Азербайджан);
4. Договір із Білоруським державним економічним університетом Міністерства освіти РБ (м. Мінськ, Білорусь);
5. Угода про співпрацю з Санкт-Петербурзьким університетом управління і економіки (м. Санкт-Петербург, Росія);
6. Договір із Південним федеральним університетом
(м. Ростов, Росія);
7. Договір із Інститутом економічних проблем Кольського
наукового центру РАН (м. Апатити, Мурманська обл., Росія).
Участь сторін у проведенні спільних досліджень реалізовано
в таких формах: здійснення творчих зв’язків провідних дослідників за науковими проблемами; методичний та інформаційний обмін; публікації матеріалів досліджень у виданнях обох сторін, участь у редакційних колегіях періодичних видань.
Вчені інституту у 2016 р. брали участь у 24 зарубіжних заходах:
№
з/п
1
2
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Ранг, назва
Міжнародна науково-практична конференція
«Перспективы развития науки и образования»
International Scientific Conference Economy
without borders: Integration, Innovation, Crossborder cooperation

Час (день, місяць)
та місце (місто, країна)
проведення
27 червня 2016 р.,
м. Пловдив, Болгарія
26 серпня 2016 р., Kaunas,
Lithuania, Vytautas Magnus
University

3
4
5
6
7
8
9

10

International Scientific Conference
Modernization of socio-economic systems: the
new economic conditions
Международная научно-практическая
конференция «Перспективные направления
научных исследований»
Міжнародна науково-практична конференція
«Geopolitical processes in the world today»
Міжнародна наукова конференція «Украина –
Болгария – Европейский Союз: современное
состояние и перспективы»
Міжнародна наукова конференція «Економіка
та соціум: сучасний фундамент розвитку
людства»
Міжнародна наукова конференція «Інтегровані бізнес-структури: моделі, процеси, технології»
ІІ міжнародна науково-практична конференція «Ukraine – EU. Modern Technology, business and Law» - «УКРАЇНА – ЄС. СУЧАСНІ
ТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО»
Modern transformation of economics and management in the era of globalization

11

International Finance and Banking Conference
FI BA 2016 (XIV edition)

12

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Устойчивое развитие: общество и экономика»
VIII Міжнародний податковий симпозіум

13
14
15
16

17

ХII mezinarodnivedecko-praktickaconference
«Aktualni vedecke vymozenosti – 2016»
IV Міжнародна науково-практична конференція «Экономическая наука сегодня: теория и
практика»
International Finance and Banking Conference
FI BA 2016 (XIV edition)
International Scientific-Practical Conference
«Economic Innovative potential of socioeconomic system: the challenges of the global
world»

28 вересня 2016 р., Kielce,
Poland, State University of
Jan Kochanowski
30 вересня 2016 р.,
Coventry, United Kingdom
25 листопада 2016 р.,
Vienna, Austria
24 вересня – 1 жовтня
2016 р., м. Варна, Болгарія
31 жовтня 2016 р.,
м. Лейпциг, Німеччина
25 листопада 2016 р.,
м. Кишинів, Республіка
Молдова
12 - 16 квітня 2016 р.
Україна - Словацька республіка –Польща – Грузія
29січня 2016 р.,
Klaipeda University,
Klaipeda, Lithuania
24-25 березня 2016 р.,
Bucharest University of
Economic Studies, Bucharest,
Romania
20-23 квітня 2016 р.,
м. Санкт-Петербург, РФ
Поволзький державний
технологічний університет
м. Йошкар-Ола, РФ
22-30 червня 2016 р.,
м. Прага, Чехія
30 квітня 2016 р.
м. Чебоксари, РФ
24-25 березня 2016 р.,
Bucharest University of Economic Studies,
Bucharest, Romania
30 червня 2016 р.,
NOVA University, NOVA
School of Business and Economics, Lisbon, Portugal
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18

Open Innovation: Opportunities for Economics,
Business, Management and Related Disciplines

19

Formation of Modern Economic Area: Benefits,
Risks, Implementation Mechanisms

20

Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні наукові дослідження та розробки:
теоретична цінність та практичні результати –
2016»
ІІІ Щорічна міжнародна науково-практична
конференція «Фотинские чтения 2016»
International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions
Міжнародна наукова конференція «Економіка
та соціум: сучасний фундамент розвитку
людства»
XI Міжнародна науково-практична конференція «Наука і технології: крок у майбутнє 2016»

21
22
23
24

10-12 квітня 2016 р.,
University of Economics in
Bratislava,
Bratislava, Slovak Republic
29 квітня 2016 р.,
Faculty of Business SulkhanSaba Orbeliani Teaching University, Tbilisi, Georgia
14-19 березня 2016 р.,
м. Братислава, Словаччина
9-11 березня 2016 р.,
м. Іжевськ, РФ
28 вересня 2016 р., Kielce,
Poland, State University of
Jan Kochanowski
31 жовтня 2016 р., м. Лейпциг, Німеччина
22 лютого 2016 р., Чехія

Академік НАН України В.П. Вишневський є членом редакційної ради журналу European Journalof Economic Studies (Росія), а
також членом Міжнародної видавничої ради журналу «Экономика.
Налоги. Право» (ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»); д.е.н., проф. А.О. Касіч
брала участь у редакційній колегії наукового журналу «Вестник
БАРГУ», Серія «Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки» (Республіка Білорусь), «Актуальные вопросы современной науки» (Росія); к.е.н. О.В. Соколовська є членом редакційної групи: «International Journal of Academic
Research in Accounting, Financial and Management Services»
(Romania), «Eastern European Business and Economics Journal»
(Latvia), «International Journal of Business and Emerging Markets»
(USA).
У 2016 р. співробітники інституту не подавали заявки на
отримання грантів. Даних для заповнення форми IX-2 немає.

54

55

Розпочато в 2015 р.

2
-

Загальна кількість

1
-

4
8

5
3

Угоди
6
-

7
-

Загальна кількість виїздів
Загальна кількість
осіб

3
3

Прямі зв’язки
з закордонними партнерами
(кількість)

Прийнято
закордонних
вчених та
спеціалістів

Загальна кількість

Виїзди
за кордон

Спільні групи
8
-

За кордоном
9
24

На території України
10
52

11
7

Загальна кількість

Участь
у роботі
міжнародних
організацій,
комісій,
редакцій
тощо
Публікації та
лекційна
діяльність за
кордоном

12
3

Монографії

Участь у
роботі міжнародних
конференцій,
симпозіумів,
семінарів
тощо

13
10

Статті

Проводилася
робота за
темами

Спільні лабораторії

Назва установи, що звітує: Інститут економіки промисловості НАН України

14
-

15
-

Міжнародні
відзнаки
українських
учених

Гранти

16
-

Загальна кількість

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва

Лекції

ФОРМА ІХ-1
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17
-

Отриманих у 2016 р.

56

56

3

2

2

1
1

Азербайджан

Румунія

Болгарія

Країна

№

Інститут економіки промисловості
НАН України

Інститут економіки промисловості
НАН України

Інститут економіки промисловості
НАН України

Установа
НАН України
3

Центр наукових інновацій національної академії наук Азербайджану
Center for Scientific
Innovation Azerbaijan
National Academy of
Sciences

Західний університет
Тімішоари
West University of
Timisoara

Установа партнер
(укр. та англ. мовами)
4
Свіштовська господарська академія
ім. Д.А. Ценова
D. A. Tsenov Academy of
Economics - Svishtov

ФОРМА ІХ-4
Назва документа
Термін дії
Результати
(укр. та англ. мовами)
5
6
7
Договір про співпрацю у галузі
Взаємний обмін
публікаціями та
науково-дослідної та освітньої
2006-2009 рр.,
інформацією про
діяльності
пролонгований
проведення науAgreement on cooperation in
кових заходів
research and education
Двоє співробітників Західного
Договір про співпрацю у галузі
університету
науково-дослідної та освітньої
Тімішоари є чледіяльності
2012-2017 рр.
на редакційної
Agreement on cooperation in
колегії журналу
research and education
«Економічний
вісник Донбасу»
Договір про наукову співпрацю
між Інститутом економіки промисловості НАН України та
Центром наукових інновацій
національної академії наук
Азербайджану
На 2016 р. не
Сooperation Agreement between 2014-2019 рр.
планувались
Institute of Industrial Economics
of The National Academy of
Sciences of Ukraine and the
Center for Scientific Innovation
Azerbaijan National Academy of
Sciences

Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами
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7

6

5

1
4

Росія

Росія

Росія

Інститут економіки промисловості
НАН України

Інститут економіки промисловості
НАН України

Федеральна державна
освітня установа вищої
професійної освіти Федеральний державний університет
Federal State educational
institution Higher
professional education
Southern Federal University
Інститут економічних
проблем Кольського наукового центру РАН
Institute of Economic
Problems of the Kola
Scientific Center RAS

Санкт-Петербурзький
університет менеджменту
та економіки
Sp. Peterburg University of
Management and Economics

Білоруський державний
економічний університет
Belarusian State Economic
University

Інститут економіки промисловості
НАН України

Білорусь

Інститут економіки промисловості
НАН України

4

3

2

Договір про співпрацю в галузі
науково-дослідної та освітньої
діяльності
Agreement on cooperation in
research and education

Договір про співпрацю в галузі
науково-дослідної та освітньої
діяльності
Agreement on cooperation in
research and education

5
Договір про співпрацю у галузі
науково-дослідної та освітньої
діяльності
Agreement on cooperation in
research and education
Угода про співробітництво між
Санкт-Петербурзьким університетом Менеджменту та економіки (Росія) та Інститутом економіки промисловості НАН України (Україна)
Cooperation Agreement between
Sp. Peterburg University of Management and Economics (Russia)
and Institute of Industrial Economics of The National Academy of
Sciences of Ukraine (Ukraine)

2010-2012 рр.,
пролонгований

2009-2011 рр.,
пролонгований

2012 р.,
безстроковий

2009-2012 рр.,
пролонгований

6
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На 2016 р. не
планувались

На 2016 р. не
планувались

На 2016 р. не
планувались

На 2016 р. не
планувались

7

Науковий співробітник відділу економічних проблем екології та природокористування інституту к.е.н. Ю.О. Петренко з
01.10.2015 р. до 31.03.2016 р. проходила наукове стажування в
Економічному університеті у м. Братиславі, Словаччина. Наукове
стажування здійснювалося за рахунок приймаючої сторони.
Брак коштів унеможливлює розвиток науково-технічного
міжнародного співробітництва на плановій довгостроковій основі.

Х. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Інститут не брав участі у створенні зовнішньоекономічних
фірм або спільних підприємств на території України чи за її межами.
Даних для заповнення форми X-I немає.

XI. РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В інституті немає підприємницьких структур, що створені за
його участю, не виконується спільних робіт науково-технічного
напряму зі сторонніми організаціями, але здійснюються науководослідні роботи економічного спрямування разом із громадською
спілкою «Міжнародний центр досліджень соціально-економічних
проблем модернізації та розвитку кооперації» (спільно з Полтавським університетом економіки і торгівлі Укркоопспілки України).
Даних для заповнення форм XI-1 та XI-2 немає.
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XII. ДІЯЛЬНІСТЬ ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ
На виконання розпорядження Президії НАН України від
19.11.2014 р. № 704 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 07.11.2014 р. № 595» та у зв’язку з відсутністю виробничої та фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Науково-дослідний центр інформаційних технологій Інституту економіки промисловості Національної академії наук України», засновником якого є Інститут економіки промисловості
НАН України, та неможливістю евакуації працівників, майна і документів недоцільним є переміщення цієї організації в населені
пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої
повноваження в повному обсязі. Тому керівництвом інституту було запропоновано розглянути питання щодо припинення діяльності та розпочати процедуру ліквідації цієї установи.

ХIII. КАДРИ
Структура кадрів інституту та його підрозділів визначається
характером й основними напрямами наукової діяльності. У складі
інституту 7 наукових відділів, 5 секторів, відділ інформатизації
наукової діяльності та інші допоміжні підрозділи. Загальна кількість працюючих в інституті (без сумісників) – 91, у тому числі
жінок – 66.
Усього в 2016 р. прийнято 13 працівників, вибуло – 21.
Віком до 35 років в інституті працює 24 особи, пенсійного
віку – 27.
На кінець звітного періоду в інституті працює 85 спеціалістів із повною вищою освітою, неповною вищою освітою – 3.
Серед наукових співробітників:
академіків НАН України – 2;
докторів наук – 12;
кандидатів наук – 35.
Згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 р.
№ 301 вченою радою інституту було затверджено план підготовки
докторів та кандидатів наук на 2016 р. (протокол № 12 від
28.12.2015 р.), у якому було заплановано захисти 1 докторської та
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3 кандидатських дисертацій, 2 з яких у звітному році було прийнято до розгляду до спеціалізованої вченої ради.
У 2016 р. на спеціалізованій вченій раді Д 11.151.01 Інституту економіки промисловості НАН України захищено 2 докторські
та 5 кандидатських дисертацій. Дані про захист дисертацій співробітниками інституту наведено нижче.

Прізвище, ім’я,
по батькові

Рік
народження

Шифр спеціальності, за якою
захищена
дисертація

Сердюк Олександр Сергійович

1986

08.00.04

Кандидат
економічних
наук

Петрова Ірина
Павлівна

1990

08.00.03

Кандидат
економічних
наук

Шевцова Ганна
Зіївна

1970

08.00.03

Доктор
економічних
наук

Шастун Анна
Дмитріївна

1990

08.00.07

Кандидат
економічних
наук

На здобуття
якого наукового ступеня

У 2016 р. до докторантури інституту було зараховано 3 чол.,
до аспірантури – 5, у тому числі з відривом від виробництва –
2 чол.
Закінчили в 2016 р. докторантуру 4 чол., аспірантуру –
10 чол., у тому числі: з відривом від виробництва – 4, без відриву –
6. Із аспірантів, які закінчили аспірантуру з відривом від виробництва, 2 чол. прийнято на роботу в Інститут економіки промисловості НАН України, 1 працевлаштований в установі МОН України,
1 отримав право вільного працевлаштування.
На наукове стажування у Словаччину (м. Братислава) був
направлений 1 старший науковий співробітник.
Підбір і розстановка спеціалістів із вищою освітою здійснюється шляхом прийняття відповідних спеціалістів за наявності ба60

жання працювати за необхідною спеціальністю та досвіду практичної роботи. Посади наукових співробітників комплектуються за
допомогою обрання за конкурсом та проведення атестації згідно з
чинним законодавством.
У звітному році в інститут прийнято на роботу 5 спеціалістів
із повною вищою освітою віком до 35 років (включно).
Звільнено з роботи 9 спеціалістів із повною вищою освітою
віком до 35 років (включно).
В інституті проходив дипломну практику 1 студент Донбаської державної машинобудівної академії.
Окремі чисельні показники,
що характеризують стан роботи з молодими вченими
в Інституті економіки промисловості НАН України
1.

2

Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2016 р.:
Президента України для молодих учених
2
Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
НАН України для молодих учених
2
Кількість премій,
грантів, стипендій,
Форми підтримки для молодих учених:
отриманих
у звітному році
Державні та академічні форми підтримки молодих учених
Щорічна премія Президента України для молодих учених
Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень
та науково-технічних розробок
Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
Гранти Президента України для підтримки наукових
досліджень молодих учених
Гранти Президента України для обдарованої молоді
Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих
учених
Проекти НДР для молодих учених НАН України
Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи
Додаткові відомчі теми для молодих учених, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії
НАН України

1
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3. Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх співробітників
наукової установи

(в к а з а т и н а з в у п р е м і й а б о с т и п е н д і й т а ї х
розмір)
4. Премії, стипендії, гранти для молодих учених, які засновані обласними та
міськими державними адміністраціями

(в к а з а т и н а з в у ф о р м и а д р е с н о ї п і д т р и м к и , ї ї
розмір, ким надана)
5. Інші форми адресної підтримки молодих учених (що не включалися до вищезазначених, у тому числі міжнародні)

(в к а з а т и н а з в у ф о р м и а д р е с н о ї п і д т р и м к и ,
ким надана, країна)
6 Кількість молодих учених, яких направлено на стажування в установи чи
організації (із зазначенням їх назви, а також назви установи (організації),
яка профінансувала стажування):
СНД

далекого зарубіжжя

7. Наявність у науковій установі функціонуючої ради молодих учених і _Є_
спеціалістів та
(є/немає)
постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді
_Є_
(є/немає)
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8. Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на активізацію роботи з науковою молоддю в установі (школи, конференції
молодих вчених тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(в к а з а т и н а з в и з а х о д і в )

За контрактом в інституті працюють 37 співробітників:
33 наукових співробітники, 4 науково-допоміжних працівники.
ДАНІ
про робітників Інституту економіки промисловості НАН України, які працюють за контрактом

Назва посади
Усього:
з них
заступник директора
завідувач відділу
головний н.с.
провідний н.с.
старший н.с.
науковий співробітник
молодший н.с.
головний економіст
провідний економісти
економіст
технік (лаборант)

З них
Кількість
без
докторів кандидатів
працівників
вченого
наук
наук
ступеня
37
8
12
17
1
2
4
6
5
3

1
1
4
2
–
–

–
1
–
4
5
2

–
–
–
–
–
1

2
5
6
1
2

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

2
5
6
1
2

За сумісництвом працюють 11 співробітників.
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ДАНІ
про керівників та спеціалістів, які працюють за сумісництвом
в Інституті економіки промисловості НАН України
З них
Кількість
Працюють
без науНазва посади праців- докторів кандидатів
за конткового
ників
рактом
наук
наук
ступеня
Усього:
11
2
7
2
3
з них
провідний н.с.
3
2
1
–
1
старший н.с.
6
–
6
–
2
економіст I к.
1
–
–
1
–
провідний бух1
–
–
1
–
галтер
У звітному році співробітники інституту на постійне проживання за межі України не виїжджали.
Д А Н І
про пенсіонерів, що вийшли на пенсію згідно із Законом
України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
Призначено
Наукові пенсіонери, які працюють
наукову пенсію
за контрактом, на 01.01.2017 р.
в 2016 р.
Прізвище,
Посада,
ім’я, по
Посада,
науко- Прізвище, ім’я, по батькові,
батькові,
науковий
вий
рік народження
рік народступінь
ступінь
ження
не призначалась Якубовський Микола Мико- провідний н.с.,
лайович, 1937
д.е.н.
Булєєв Іван Петрович, 1940 головний н.с.,
д.е.н.
Кузьменко Лариса Михайлів- головний н.с.,
на, 1943
д.е.н.
Харазішвілі Юрій Михайло- головний н.с.,
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вич, 1946
д.е.н.
Землянкін Анатолій Іванопровідний н.с.,
вич, 1946
к.е.н.
Шамілева Лариса Леонідівна, провідний н.с.,
1947
к.е.н.
Новікова Ольга Федорівна, заст. директора,
1948
д.е.н.
Саломатіна Лілія Миколаїв- провідний н.с.,
на, 1948
д.е.н.
Кочешкова Ірина Миколаїв- головний еконона, 1949
міст
Антонюк Валентина Поліка- головний н.с.,
рпівна, 1950
д.е.н.
Логачова Людмила Миколаї- провідний н.с.,
вна, 1951
к.е.н.
Прогнімак Олена Дмитрівна, головний еконо1951
міст
Збаразська Лариса Олександ- зав. відділу,
рівна, 1955
к.е.н.
Наукові пенсіонери по інвалідності
Ляшенко Вячеслав Іванович, зав. відділу,
1956
д.е.н.
XIV. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Обсяги закупівель у звітному році наукових приладів, обладнання, персональних обчислювальних машин, комплектуючих,
витратних матеріалів, програмних продуктів склали:
загальний обсяг зазначених закупівель −52,4 тис. грн,
у т.ч. за рахунок:
загального фонду державного бюджету – 50,0 тис. грн,
спеціального фонду державного бюджету – 2,4 тис. грн.
Даних для заповнення форм XIV-1, XIV-2, XІV-3, XIV-4 немає.
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XV. СТАН ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УСТАНОВИ
В інституті експлуатується 24 ПЕОМ.
На цій технічній базі створено і діє декілька однорангових
локальних мереж, зокрема інформаційно-пошукова система у бібліотечному фонді економічної літератури, комп’ютерно-видавнича
система. Обчислювальна техніка використовується для обробки
текстів, статистичної обробки даних, моделювання, розв’язання
задач за допомогою прикладних програм. Діє електронна пошта.
Комп’ютерна видавнича система дозволяє здійснювати видання
наукової літератури в електронному вигляді. Розроблено проект
створення локальної мережі Інтранет за технологією Інтернет, а
також проект створення в рамках локальної мережі інституту електронного каталогу та цифрової бібліотеки на основі пакета програмного забезпечення DSpace.
Фахівцями установи постійно вживаються заходи щодо
організації робіт з підтримки у мережі інтернет сайту науково-практичного
журналу
«Економіка
промисловості»
(http://www.econindustry. org), побудованого на основі системи управління контентом із відкритим цифровим кодом CMS Joomla 1.5.
Для реалізації проектів інституту бракує ПЕОМ, комунікаційного обладнання, програмного забезпечення, видавничополіграфічного обладнання для друку та брошурування видань,
бібліотечного сканера та багатофункціонального копіра.
Інститут потребує якісного поліпшення доступу до мережі
Інтернет і до корпоративної інформативної системи НАН України.
Платними зовнішніми цифровими ресурсами інститут не користується.
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2. Архів журналу
«Економіка промисловості»
3. Офіційний
сайт журналу
«Економіка промисловості» з електронним каталогом видання за
2004-2016 рр.

1
1. Електронний
бібліотечний
каталог

Назви ресурсів,
які є власністю
установи

е-бібліотека
веб-сторінка

е-бібліотека
веб-сторінка

Категорія ресурсу
(веб-сторінка,
е-бібліотека, база даних та знань, словник,
науковий звіт, документ, нарис, аудіозапис тощо)
2
е-бібліотека
веб-сторінка

Електронний
каталог
журналу 2004-2016 рр.

Внутрішні ресурси
Текстовий опис змісту
ресурсів, включаючи резюме або реферат для
об’єктів документального
характеру та опис змісту
візуальних або звукових
об’єктів
3
Електронний каталог
бібліотеки, що дозволяє
здійснювати пошук за
ключовими словами
Зміст номерів журналу
2004-2016 рр.
HTML
CMS Joomla 1.5
PDF

HTML
PDF

Характеристика
цифрового представлення ресурсу, його
розмірності (об’ємні
просторові та/або часові параметри), стандарти тощо
4
MySQL
PHP

Електронні інформаційні ресурси

Інтернет-адреса
http://www.eco
nindustry.org

Локальна
мережа

5
Локальна
мережа
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Цифрові
адреси ресурсів,
до яких є телекомунікаційний
доступ
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EBSCO

Назви платних
цифрових ресурсів, які використовує установа

е-бібліотека
веб-сторінка

4. Електронні
бібліотеки

е-бібліотека

Категорія ресурсу
(веб-сторінка,
е-бібліотека, база даних
та знань, словник,
науковий звіт,
документ, нарис,
аудіозапис тощо)

2
е-бібліотека
веб-сторінка

1
4. Електронні
бібліотеки

Java, JSP
JSPUI, XMLUI
PostgreSQL
Oracle XML,
XSLT

4
Dbf-формат
MySQL

Електронна наукова
бібліотека

Текстовий опис змісту ресурсів, включаючи резюме або реферат для об’єктів документального характеру та опис змісту візуальних або звукових об’єктів

Зовнішні ресурси

3
Інформаційно-пошукова
система, що дозволяє із
застосуванням тезаурусу
здійснювати пошук літератури за ключовими словами
Система управління
цифровою бібліотекою

Сайт НБУВ

Цифрові адреси
ресурсів

Локальна
мережа

5
Локальна
мережа

У 2016 р. підписка на періодичні видання науковою бібліотекою не проводилася у зв'язку з обмеженими фінансовими ресурсами.
ДП «Редакція газети «Голос України» надає благодійну допомогу в отриманні безоплатного примірника газети.
Наукові співробітники, фахівці, аспіранти та здобувачі користувалися книжковим фондом й електронним каталогом Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського і Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана. Основні
журнали, які брали: «Економіка України», «Регіональна економіка», «Актуальні проблеми економіки», «Освіта України» (спецвипуск), «Фінанси України», «Вугілля України», «Інновації», «Проблеми теорії та практики управління».
Наукова бібліотека тісно співпрацює з обмінним фондом
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
Триває підготовча робота зі створення електронного читального залу.
Проставлялись індекси УДК та ББК, авторські знаки на статті в журналах «Економіка промисловості», «Економічний вісник
Донбасу», «Вісник економічної науки», а також на наукові монографії, збірники наукових праць, доповідні записки, автореферати,
дисертації та звіти.
Фахівці інституту брали участь у Міжнародній науковій
конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» (м. Київ, НБУВ, 4-6 жовтня
2016 р.). Рекомендації конференції наукова бібліотека використовуватиме для забезпечення комплексу необхідних інформаційних
послуг для наукових досліджень у сфері економіки промисловості,
інноваційних та інвестиційних розробок.
На щорічний конкурс «Кращі книжкові видання НАН України» були представлені монографії д.е.н. Ю.С. Залознової та д.е.н.,
проф. В.І. Ляшенка.
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XVІ. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ КОЛЕКТИВНОГО
КОРИСТУВАННЯ НАУКОВИМИ ПРИЛАДАМИ
Приладами центрів колективного користування співробітники інституту не користуються.
Даних для заповнення форми XVI немає.
XVII. РОБОТА З ПРОПАГАНДИ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ
ТА ВИСВІТЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ЗМІ
Участь у телепередачах
№
з/п
1

Назва
телеканалу
Українські
новини

Назва телепередачі
Круглий стіл «Економіка розвитку:
пошук балансу в
податковій сфері»

Тема обговорення,
ПІБ співробітника
Зміни у податковій
сфері України,
Ю.О. Мазур

Участь у радіопередачах
№
Назва
з/п
радіоканалу
1 Голос Донбасу

Назва радіопередачі
«Ціна питання»,
15 липня 2016 р.,
м. Київ

Тема обговорення,
ПІБ співробітника
«Чи потрібні на
Донбасі вільні економічні зони?»,
В.І. Ляшенко

Співробітники інституту протягом року висвітлювали результати наукової діяльності у ЗМІ за такими темами:
1. Землянкін А.І. Від руху за інерцією до керованого економічного розвитку / А. Землянкін, І. Підоричева // Дзеркало тижня. – 2016. – № 18. − 20 травня.
2. Драчук Ю.З. Як виживає вугільна промисловість без інвестування інновацій / Ю.З. Драчук, Н.В. Трушкіна // Дзеркало тижня. – 2016. – № 8. – 3-11 березня.
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3. Череватський Д.Ю. З бруду в люди: електроенергія з відходів збагачення вугілля / Д.Ю. Череватський, М.О. Солдак //
Дзеркало тижня. Україна. – 2016. – № 19. – 27 травня-3 червня.
4. Касич А.О. Ось чому нам підвищать пенсійний вік [Електронний ресурс] / А.О. Касич // Телеграф. – Режим доступу:
http://www.telegraf.in.ua/topnews/2016/10/30/chomu-nam-pdvischatpensyniy-vk_10057489.html.
5. Каcич А.О. 3200 гривень: радіти чи плакати від «подарунка» Гройсмана? [Електронний ресурс] / А.О. Касич // Телеграф. –
Режим доступу: http://www.telegraf.in.ua/topnews/2016/11/06/3200griven_10057640.html.
6. Мазур Ю.О. Чи є умови розвитку галузевої науки в Україні? [Електронний ресурс] / Ю.О. Мазур // Корреспондент.блог. –
Режим доступу: http://blogs.korrespondent.net/blog/science/3649404/.
7. Мазур Ю.О. Податкові стимули НДДКР в Україні: що
сприятиме інноваційному розвитку? [Електронний ресурс] / Ю.О.
Мазур
//
Корреспондент.блог.
–
Режим
доступу:
http://blogs.korrespondent.net/blog/science/3658588/
8. Мазур Ю.О. Впровадження податкового кредиту в Україні: преференція або податковий тягар? [Електронний ресурс] // Корреспондент.блог – Режим доступу: http://blogs.korrespondent.net/
blog/ politics/3741728/.

XVIIІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Інститут економіки промисловості НАН України виконав
план наукових досліджень на 2016 р. у встановлені строки і в повному обсязі.
Наприкінці 2015 р. завершено роботу зі здійснення благоустрою приміщення (згідно з розпорядженням Президії НАН України
від 19.02.2015 р. № 92) за адресою: Київ, вул. Желябова, 2, а у звітному році вирішено питання юридичної реєстрації інституту за
цією адресою.
Організаційні питання з переміщення інституту та облаштування пов’язані з додатковими часовими, трансакційними і фінансовими витратами. Крім того, слід брати до уваги те, що з року в
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рік бюджетне фінансування інститутів системи НАН України залишається недостатнім. Це знижує теоретичну глибину опрацювання наукових проблем, зменшує ступінь обґрунтованості отримуваних наукових результатів, змушує наукових співробітників
більше уваги приділяти роботам прикладного характеру. Відносне
зниження надходжень коштів з одночасним підвищенням витрат
не дає змоги поліпшити матеріально-технічне оснащення дослідницького процесу.
Подальшому підвищенню якості наукових досліджень перешкоджає дефіцит коштів на відрядження, у тому числі закордонні
(деякі співробітники інституту беруть участь у наукових конференціях за власний рахунок, але значна їх кількість не має таких можливостей), і на такі спеціальні наукові потреби, як видання наукових монографій, проведення соціологічних досліджень, експертних опитувань тощо.
Необхідні також кошти на проведення інститутом наукових
конференцій, семінарів, інших заходів щодо актуальних проблем
розвитку економіки країни, регіону, міста.
У зв’язку зі зміною юридичної адреси інституту виникають
додаткові потреби на обладнання нових приміщень, придбання
технічних засобів здійснення наукових досліджень (комп'ютерів та
іншої оргтехніки) тощо.
Гострою є проблема формування бібліотеки за новою юридичною адресою та поповнення її науковими виданнями вітчизняних і зарубіжних авторів, фінансування щорічної підписки на періодичні спеціалізовані видання.
З метою подальшого підвищення якості й ефективності організації наукової діяльності установ НАН України доцільно реалізувати такі заходи.
1. Запровадити загальну типову оцінку результатів діяльності наукових співробітників інститутів НАН України. Спільною вимогою для всіх інститутів має стати щорічне висвітлення на їх
сайтах основних результатів діяльності установи за встановленою
формою. Коло оціночних показників має визначатися затвердженою у Відділенні економіки НАН України Методикою оцінки результатів наукової діяльності співробітників НАН України з урахуванням індексів цитування. Такий підхід обумовить більшу демократичність і відкритість процесу наукового управління, значно
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підвищить ефективність діяльності, а також сприятиме мотивації
та стимулюванню наукових співробітників до підвищення продуктивності праці.
2. Розробити процедури впровадження у національне господарство результатів фундаментальних та прикладних досліджень у
гуманітарній сфері, отримання відповідних актів про впровадження та забезпечити додаткове фінансування цього процесу.
3. Забезпечити активізацію процесів відстоювання інтересів
Національної академії наук України, залучивши до цього профспілки, та спільними зусиллями домагатись:
підвищення у Держбюджеті обсягів фінансування НАН України;
залучення бізнес-структур до фінансування науки шляхом
внесення до Податкового кодексу України положень про податкову знижку (taxallowance) на частину кваліфікованих витрат на
НДДКР платників податку на прибуток підприємств;
встановлення загального порядку додаткового фінансування
виконання позапланових завдань від Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств України, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування шляхом
включення до видаткової частини їх бюджетів відповідних коштів
на позапланову консультаційну підтримку з боку установ НАН
України;
проведення широкомасштабної кампанії з популяризації результатів діяльності НАН України для підвищення зацікавленості
в них суспільства, представників бізнесу, інвестиційних та благодійних фондів з метою додаткової організаційної та фінансової
підтримки вітчизняної науки.
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