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ство, модернізація, реструктуризація, реформування, інноваційний розвиток. 
 

11. Резюме 
Метою наукових досліджень за темою роботи, що пропонується, є обґрунтування 

та розробка науково-методичних рекомендацій щодо розвитку інституту державно-
приватного партнерства у процесі модернізації паливно-енергетичного комплексу Украї-
ни. 

Дослідження будуть проводитися, виходячи з положень економічної теорії, з вико-
ристанням методів системного, порівняльного та статистичного аналізу, експертних оці-
нок і узагальнень. 

Виконання досліджень планується за такими двома напрямами (підтемами): 
обґрунтування і застосування механізмів державно-приватного партнерства у про-

цесі організаційно-економічної модернізації паливно-енергетичного комплексу; 
особливості державно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку ву-

гільної промисловості. 
Основні етапи роботи: 
узагальнення досвіду та визначення доцільних сфер застосування і форм здійснен-

ня державно-приватного партнерства у вітчизняному паливно-енергетичному комплексі; 
обґрунтування концептуальних положень щодо ефективного використання держав-

но-приватного партнерства у сфері модернізації (реструктуризації, реформування, іннова-
ційного розвитку) паливно-енергетичного комплексу; 

розробка рекомендацій з удосконалення та розвитку нормативно-правової та мето-
дичної бази здійснення державно-приватного партнерства у процесі модернізації паливно-
енергетичного комплексу. 

Актуальність роботи і важливість очікуваних її результатів обумовлені тим, що на-
гальна проблема організаційно-економічної та техніко-технологічної модернізації палив-
но-енергетичного комплексу України не може вирішуватися лише державою або бізнесом 
самотужки, а потребує застосування різних форм державно-приватного партнерства. На-
бутий певний практичний досвід здійснення державно-приватного партнерства потребує 
узагальнення, а існуюче інституціональне його забезпечення – удосконалення та подаль-
шого розвитку. 

За результатами запропонованої роботи, яка буде продовженням і поглибленням 
попередніх розробок авторів, передбачається подати концептуальні положення та науко-
во-методичні рекомендації щодо розвитку державно-приватного партнерства у сфері ор-
ганізаційно-економічної та техніко-технологічної модернізації паливно-енергетичного 
комплексу. Використання результатів роботи має сприяти ефективній модернізації палив-
но-енергетичного комплексу та підвищенню на цій основі його конкурентоспроможності. 

 
12. Обґрунтування доцільності виконання  роботи  
12.1. Цілі та завдання роботи, її актуальність, соціальна та економічна 

значимість 
Робота, що пропонується, має на меті обґрунтування та розробку науково-методич-

них рекомендацій щодо розвитку інституту державно-приватного партнерства у процесі 
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модернізації паливно-енергетичного комплексу України. 
Основні завдання роботи: 
узагальнення досвіду та визначення доцільних сфер застосування і форм здійснен-

ня державно-приватного партнерства у вітчизняному паливно-енергетичному комплексі; 
обґрунтування концептуальних положень щодо ефективного використання держа-

вно-приватного партнерства у сфері модернізації паливно-енергетичного комплексу (при 
реалізації заходів з його реструктуризації, реформування та інноваційного розвитку); 

розробка рекомендацій з удосконалення та розвитку нормативно-правової та мето-
дичної бази державно-приватного партнерства у процесі модернізації паливно-енергетич-
ного комплексу. 

Актуальність роботи, її соціально-економічна значимість обумовлені тим, що базо-
вий сегмент вітчизняної економіки – паливно-енергетичний комплекс – потребує радика-
льної модернізації – як техніко-технологічної (оновлення матеріальної бази), так і органі-
заційно-економічної (реструктуризації, реформування). При цьому певні напрями та захо-
ди модернізації не можуть здійснюватися лише державою або бізнесом, а мають реалізу-
ватися на засадах державно-приватного партнерства, що передбачено, зокрема, Програ-
мою економічних реформ України на 2010-2014 роки, виконання якої загальмувалося, і 
оновленою Енергетичною стратегією України на період до 2030 року. 

У вугільній промисловості нагальною проблемою є реструктуризація і реформу-
вання державного сектору галузі, у складі якого перебуває 70% усіх шахт, а видобувається 
менше 30% вугілля. Сектор деградує (за останні три роки його видобуток зменшився в 
1,6 рази) і водночас вимагає все більшого державного субсидування (обсяг якого за три 
роки збільшився у 2,2 рази). Переважна більшість державних шахт є непривабливими 
об’єктами для приватизації, а швидко їх закрити неможливо через дорожнечу, тяжкі соці-
альні наслідки, а також з міркувань енергетичної безпеки країни. Звідси випливає необ-
хідність неухильного, але поступового (протягом мінімум 10-15 років) виведення з екс-
плуатації глибокозбиткових безперспективних шахт і технічного переоснащення залише-
них в експлуатації перспективних шахт з використанням різних форм державно-приват-
ного партнерства: передачі шахт у концесію; спільної розробки вугільних родовищ держа-
вними і приватними підприємствами; здійснення інноваційних проектів на державних ша-
хтах за кошти приватних структур під державні гарантії їх повернення; створення приват-
ним бізнесом за підтримки держави нових робочих місць у депресивних шахтарських ре-
гіонах і т.ін. 

Не менш нагальною проблемою як державного, так і недержавного секторів вугі-
льної промисловості є техніко-технологічна модернізація, причому йдеться не тільки про 
переоснащення шахт сучасною високопродуктивною технікою, але й про створення і 
впровадження принципово нових засобів і технологій вуглевидобування у складних умо-
вах українських родовищ. Саме виконання другого завдання може стати новою сферою 
застосування державно-приватного партнерства зі створенням, наприклад, за участі дер-
жави і бізнесу позабюджетних спільних інноваційних (у тому числі венчурних) фондів і 
структур, центрів комерціалізації та трансферу нових зразків техніки і технологій і т.ін. 

У тепловій електроенергетиці, де вже склалася відносно стала організаційно-
економічна структура, що базується на приватній власності енергогенеруючих потужнос-
тей, найбільш гострою проблемою є технічне переоснащення та модернізація устаткуван-
ня і технологій з метою зниження негативного впливу на навколишнє природне середо-
вище. Україна у 2011р. приєдналася до Європейського енергетичного співтовариства і ві-
дповідно до Директиви 2011/80/ЄС має виконувати доволі жорсткі і за рівнем показників, 
і за часом здійснення вимоги щодо скорочення шкідливих викидів. Це потребує розробки і 
впровадження відповідної програми та механізмів моніторингу її виконання. Ані держава, 
ані бізнес-структури, яким належать теплові електростанції, не в змозі самостійно виріши-
ти дану проблему – тут мають діяти механізми державно-приватного партнерства. 

Застосування механізмів державно-приватного партнерства видається також доці-
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льним у вирішенні іншої актуальної проблеми – модернізації перебуваючих у державній 
власності магістральних електричних мереж, сучасний стан яких обмежує повне викорис-
тання потужностей окремих електростанцій, перетік надлишкової електроенергії з окре-
мих регіонів, її експорт та спричиняє значні технологічні витрати електроенергії на її тра-
нспортування. 

На даний час в Україні створено певну нормативно-правову базу державно-
приватного партнерства, однак вона має переважно рамковий характер: нею не зовсім чіт-
ко визначено зміст, сфери застосування, форми і механізми здійснення такого партнерст-
ва, недостатньо враховано галузеві особливості. У паливно-енергетичному комплексі, зо-
крема, у вугільній галузі накопичено також певний практичний досвід співпраці держави і 
бізнесу, але поширення цього досвіду потребує його узагальнення, а також вдосконалення 
та подальшого розвитку інституціонального забезпечення. 

За результатами роботи передбачається підготувати наукові доповіді, аналітичні та 
доповідні записки з поданням їх до органів державної влади, а також колективну моног-
рафію та інші публікації. Очікувана кінцева продукція – концептуальні положення та нау-
ково-методичні рекомендації щодо розвитку державно-приватного партнерства у сфері 
організаційно-економічної та техніко-технологічної модернізації паливно-енергетичного 
комплексу. Використання результатів роботи має сприяти ефективній модернізації палив-
но-енергетичного комплексу та підвищенню його конкурентоспроможності. 

12.2. Стан розроблення проблеми 
Державно-приватне партнерство у різноманітних формах набуло доволі широкого 

застосування у країнах з розвиненою ринковою економікою і досвід цих країн, безумовно, 
заслуговує на увагу, але він не може бути безпосередньо перенесений в Україну. Наразі не 
існує якихось загальних норм та правил щодо застосування державно-приватного парт-
нерства, в тому числі в сфері паливно-енергетичного комплексу. Кожна країна в процесі 
пошуку ефективної співпраці держави з приватним бізнесом виробляє власну стратегію і 
створює власну науково-методологічну та нормативно-правову базу. 

Останнім часом у вітчизняних дослідженнях з проблем соціально-економічного ро-
звитку країни співпраця держави та бізнесу у форматі державно-приватного партнерства 
також розглядається як один з дієвих інструментів модернізації та підвищення конкурен-
тоспроможності національної економіки. 

Проблеми державно-приватного партнерства (включаючи зарубіжний досвід) дос-
ліджували доволі багато вітчизняних та зарубіжних вчених: Авксентьєв М, Айрапетян М., 
Булєєв І., Варнавський В., Вінник О., Головінов О., Горожанкіна М., Грищенко Л., Дел-
мон Дж., Дерябіна М., Джабраілов Р., Єрмілов С., Запатріна І., Знаменський Г., Іванішкі-
на Ю., Котов Є., Кушніренко О., Лебеда Т., Мостепанюк А., Надолішній П, Павлова Г., 
Пильтяй О., Сімсон О., Тараш Л., Устименко В., Федулова Л., Хірс О., Шилепницький П., 
Якунін В. та ін. 

Питаннями модернізації паливно-енергетичного комплексу України і відповідного 
нормативно-методичного його забезпечення в Україні займаються, крім Інституту еконо-
міки промисловості, також Інститут загальної енергетики, Науково-дослідний центр інду-
стріальних проблем розвитку НАН України, галузеві інститути (зокрема Донвугі, УкрН-
ДІпроект), Національний гірничий університет, Донецький національний технічний уні-
верситет, Донбаський державний технічний університет, а також деякі інші наукові уста-
нови. Питаннями наукового забезпечення та впровадження державно-приватного парт-
нерства займаються Інститут економіки і прогнозування, Інститут економіко-правових до-
сліджень НАН України, ряд інших установ та організацій. Проте на даний час не можна 
назвати лідерів з розробки даної проблематики. 

Матеріали проведених досліджень різних фахівців та організацій з проблем держа-
вно-приватного партнерства буде використано при виконанні даної роботи як теоретико-
методологічну базу з урахуванням наявності різних трактувань щодо сутності та змісту 
такого партнерства, різних пропозицій щодо сфер його застосування та механізмів здійс-
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нення. 
12.3. Досвід і доробок авторів 
За результатами попередніх досліджень авторами обґрунтовано, підготовлено й по-

дано ряд методичних розробок та проектів нормативних актів, які було використано орга-
нами державної влади і підприємствами, зокрема, з питань модернізації (реформування, 
реструктуризації та інноваційного розвитку) паливно-енергетичного комплексу, держав-
ної підтримки вугледобувних підприємств, проведення приватизаційних процесів, залу-
чення недержавних інвестицій у державний сектор вугільної галузі, формування держав-
ної політики стосовно у вугільної промисловості та електроенергетики. 

У процесі досліджень проблем модернізації паливно-енергетичного комплексу, зо-
крема, щодо роздержавлення і реструктуризації вугільної галузі, порушувалися питання 
співпраці державних органів і підприємств з приватними структурами, і нова робота має 
стати продовженням і поглибленням попередніх розробок авторів. 

Основні публікації авторського колективу за проблематикою роботи: 
Кабанов А.І. Роль держави та ринкових механізмів у здійсненні інноваційного роз-

витку вугільної галузі / А.І. Кабанов, Ю.З. Драчук, О.М. Єременко // Економічний вісник 
Донбасу.– 2007.– №4.– С.4-11. 

Амоша О.І. Економічні моделі розвитку української енергетики / О.І. Амоша, 
Д.Ю. Череватський // Энергосбережение.– 2008.– №4.– С.2-4. 

Стариченко Л.Л. Экономический механизм взаимодействия государственной шах-
ты и частной фирмы при совместной разработке месторождения // Л.Л. Стариченко, 
В.В. Цыкарева, Д.Ю. Череватский // Економічний вісник Донбасу.– 2009.– №1.– С.11-13. 

Державна підтримка та перспективи інноваційного розвитку і структурних перет-
ворень вугільної промисловості України: Монографія / О.І. Амоша, А.І. Кабанов, 
Л.Л. Стариченко та ін.; НАН України Ін-т економіки пром-сті.– Донецьк, 2009.– 326с. 

Череватский Д.Ю. Институты партнерства в триграммах «собственность – инве-
стиции – производство» / Д.Ю. Череватский // Формування ринкової економіки: Зб. наук. 
праць, спец. вип.– К: КНЕУ, 2010.– С.136-147. 

Фокіна І.В. Аналіз економічного потенціалу паливно-енергетичного комплексу 
України / І.В. Фокіна // Зб. наук. праць Донецького держ. ун-ту управління. Серія: Еконо-
міка.– Донецьк: Дон ДУУ, 2010.– Вип. 169, т.ХІ.– С.304-314. 

Амоша О.І. Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості Украї-
ни: Наук. доп. / О.І. Амоша, Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватський; НАН України, Ін-т еко-
номіки пром-сті.– Донецьк, 2013.– 44с. 

Драчук Ю.З. Щодо вдосконалення інституційних засад державного регулювання 
модернізації промислового виробництва / Ю.З. Драчук, Н.В. Трушкіна // Вісник Одесько-
го нац. ун-ту. Серія: Економіка.– Одеса, 2013.– Вип.2, т.18.– С.67-78. 

Формування та реалізація державної політики стосовно вугільної промисловості з 
урахуванням інтеграції України у світову економіку: Монографія / О.І. Амоша, 
Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватський та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром.-сті.– До-
нецьк, 2013.– 196 с. 

Маісурадзе М.Ю. Передумови розвитку державно-приватного партнерства в Украї-
ні / М.Ю. Маісурадзе // Економіка та держава.– 2014.– №2.– С.11-14. 

12.4. Ідея досліджень 
У вугільній промисловості України більшість шахт належить до державного секто-

ру галузі і є непривабливими об’єктами приватизації; при цьому держава має обмежені 
можливості їх модернізації. У тепловій енергетиці, навпаки, генеруючі підприємства май-
же повністю приватизовано, однак вони також неспроможні самостійно забезпечити необ-
хідну модернізацію виробництва відповідно до екологічних норм Європейського енерге-
тичного співтовариства, до якого Україна приєдналася у 2011 році. 

В основу запропонованої роботи буде покладено ідею всебічного розвитку держав-
но-приватного партнерства, як певної альтернативи приватизації вугледобувних підпри-
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ємств та деприватизації енергогенеруючих підприємств, з урахуванням їх галузевої спе-
цифіки. Крім того, передбачається врахувати особливості співробітництва державних і 
приватних партнерів в умовах децентралізації державної влади в України. При цьому го-
ловну увагу буде приділено нормативно-правовому та методичному забезпеченню держа-
вно-приватного партнерства у сфері модернізації (реструктуризації, реформування, інно-
ваційного розвитку) паливно-енергетичного комплексу. 

12.5. Структура досліджень 
Дослідження передбачається поділити на дві підтеми за такими напрямами:  
а) обґрунтування і застосування механізмів державно-приватного партнерства у 

процесі організаційно-економічної модернізації паливно-енергетичного комплексу; 
б) особливості державно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку 

вугільної промисловості. 
Методологічну основу досліджень становитимуть положення економічної теорії, 

наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з проблематики роботи. Буде 
використано загальнонаукові методи: системного, порівняльного та статистичного аналі-
зу; експертних оцінок; узагальнення. 

Відповідно до поставлених завдань передбачаються такі етапи роботи: 
1) узагальнення досвіду та визначення доцільних сфер застосування і форм здійс-

нення державно-приватного партнерства у вітчизняному паливно-енергетичному комплек-
сі (липень 2015р. - червень 2016р.); 

2) обґрунтування концептуальних положень щодо ефективного використання дер-
жавно-приватного партнерства у сфері модернізації (реструктуризації, реформування, ін-
новаційного розвитку) паливно-енергетичного комплексу (липень 2016р. - червень 
2017р.); 

3) розробка рекомендацій з удосконалення та розвитку нормативно-правової та ме-
тодичної бази здійснення державно-приватного партнерства у процесі модернізації палив-
но-енергетичного комплексу (липень 2017р. - червень 2018р.). 

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

ми для виконання дослідницьких завдань. Поліпшення матеріально-технічної бази перед-
бачено в кошторисі на виконання роботи. 

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

розробок) 
13.1. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується 
 

 
[   ] немає аналогів у світі або краща за існуючі у світі аналоги  
 
[   ] немає аналогів в Україні 
 
[   ] краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками 
 
[V] перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками 
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13.2. Очікувані наукові та науково-практичні результати, об’єкти права 

інтелектуальної власності (ОІВ), які плануються до впровадження після завершення 
роботи 

 

Найменування результатів, ОІВ 

Назва підприємства, органі-
зації, де передбачається ви-
користовувати результати, 

ОІВ 

Заплановані обсяги 
впровадження 

Рекомендації щодо нормативно-пра-
вового та методичного забезпечення 
розвитку державно-приватного парт-
нерства при здійсненні реформуван-
ня, реструктуризації та інноваційного 
розвитку паливно-енергетичного 
комплексу 

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості Укра-
їни 

Підприємства палив-
но-енергетичного 
комплексу 

 
13.3. Потенційні споживачі наукових та науково-технічних результатів, 

об’єктів права інтелектуальної власності (ОІВ) 
 

Країна Назва підприємства, організації Найменування ре-
зультатів, ОІВ 

Можливі обсяги 
споживання 

Україна Верховна Рада 
Кабінет Міністрів 
Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості 
Донецька облдержадміністрація 
Вищі навчальні заклади 
Наукові установи 

Наукові доповіді 
Доповідні записки 
Аналітичні записки 
Монографія 
Наукові статті та ін-
ші публікації 

Підприємства пали-
вно-енергетичного 
комплексу 

 
14. Об’єкти права інтелектуальної власності (ОІВ), використання яких 

передбачається під час проведення досліджень (для прикладних досліджень та 
фундаментальних, де використовуються ОІВ) 

 
Реєстраційний но-

мер патенту, свідо-
цтва, країна (для 

ОІВ, набуття прав 
на які засвідчується 
охоронним докуме-

нтом) 

Назва необхідного 
патенту, ноу-хау, 

об’єкта авторсько-
го права та інших 

ОІВ 

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

невиключна, проста 
ліцензія ) чи є пот-
реба в одержанні 
прав на викорис-

тання 
–    

 
15. Фінансові аспекти  роботи 
15.1. Загальна вартість роботи  – 2943,432 тис. грн. 
словами: два мільйони дев’ятсот сорок три тисячі чотириста тридцять дві грн. 
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15.2. Вартість роботи по роках: 

 
Роки виконання  

роботи 
III-IVкв. 
2015 р. 2016 р. 2017 р. I-IIкв.  

2018 р. 

Вартість виконання робіт  
(тис. грн.) 490,572 981,144 981,144 490,572 

 
16. Наукові ради (комітети, комісії) НАН України, ради регіональних 

наукових центрів НАН і МОН України, яких доцільно залучити до експертної оцінки 
запиту – рада Донецького наукового центру Національної академії наук і Міністерства 
освіти та науки України. 
 

17. Кандидатури можливих експертів у галузі, до якої відноситься  робота, що 
пропонується 
 

Прізвище, ім‘я, по батькові Науковий ступінь, посада Місце роботи 
Головінов Олег Миколайович Доктор економічних наук,  

заступник директора Інсти-
туту харчових виробництв 

Донецький національ-
ний університет еконо-
міки та торгівлі ім. 
М. Туган-Барановського 
МОН України 

Грядущий Борис Абрамович Доктор технічних наук,  
заступник генерального ди-
ректора 

Науково-технічний 
центр «Вуглеінновація» 

Джабраілов Руслан Аятшахович Доктор юридичних наук,  
заст. завідувача відділу еко-
номіко-правових проблем 
публічної власності 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

Запатріна Ірина Вікторівна Доктор економічних наук,  
провідний науковий співро-
бітник 

Інституту економіки та 
прогнозування НАН 
України 

Надолішній Петро Іванович Доктор наук з державного 
управління, 
професор кафедри держав-
ного управління і місцевого 
самоврядування 

Одеський регіональний 
інститут державного 
управління Національної 
академії державного уп-
равління при Президен-
тові України 
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18. Додатки, що є невід’ємною частиною запиту на відкриття наукової роботи 
за відомчою тематикою: 
 1. Технічне завдання на виконання наукової роботи за відомчим замовленням 
(Додаток А). 
 2. Планова калькуляція кошторисної вартості наукової роботи за відомчим за-
мовленням (Додаток Б) та розрахунки витрат за статтями (Додатки Б1-Б8). 
 3. Перелік статей накладних витрат (Додаток В). 
 
 
______________________ 
 дата  
 
 
 
Директор Інституту  
економіки промисловості НАН України 
 
 
  О.І. Амоша 
 
 М.П. 
 
Науковий керівник роботи 
 
 
  Л.Л. Стариченко 
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ПОГОДЖЕНО 
 
Директор Інституту економіки  
промисловості НАН України  
академік НАН України 
 
_______________________ О.І. Амоша 
 
«_____»________________ 20___ р. 
 

Додаток А 
до Запиту на відкриття наукової роботи  
за відомчою  тематикою 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Уповноважена особа НАН України – 
академік-секретар Відділення економіки 
НАН України академік НАН України  
 
___________________  Е.М. Лібанова 
 
«_____»________________20___ р. 

 
 
 
 
 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
на виконання наукової роботи за відомчою тематикою 

«Розвиток державно-приватного партнерства у сфері модернізації  
паливно-енергетичного комплексу» 
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1. Рішення про затвердження роботи 
  

 

2. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки – фундаментальні наукові до-
слідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-
економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конку-
рентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави. 
 

3. Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних 
розробок – фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітар-
них наук. 
 

4. Код та назва наукового напряму (проблеми) з Основних наукових напрямів 
та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, тех-
нічних і гуманітарних наук – 3.1.14. Економіка видів діяльності та регуляторна політика. 
 

5. Основний напрям наукової діяльності установи, за яким проводиться робо-
та – теоретичні та прикладні аспекти мікроекономіки, виробничий менеджмент і корпора-
тивна культура, інституціональне забезпечення основних видів економічної діяльності. 
 

6. Мета роботи – обґрунтування та розробка науково-методичних рекомендацій 
щодо розвитку інституту державно-приватного партнерства у процесі модернізації палив-
но-енергетичного комплексу України. 
 

7. Календарний план роботи 
 

№ 
п/п Найменування основного етапу роботи 

Термін виконання 
початок-закінчення 

(місяць, рік) 

Відповідальні 
виконавці 

1 Узагальнення досвіду та визначення 
доцільних сфер застосування і форм 
здійснення державно-приватного парт-
нерства у паливно-енергетичному ком-
плексі 

Липень 2015р. – 
червень 2016р. 

д.е.н. Драчук Ю.З. 
к.т.н. Череватський Д.Ю. 
к.е.н. Фокіна І.В. 

2 Обґрунтування концептуальних поло-
жень щодо ефективного використання 
державно-приватного партнерства у 
сфері модернізації (реструктуризації, 
реформування, інноваційного розвит-
ку) паливно-енергетичного комплексу 

Липень 2016р. – 
червень 2017р. 

д.е.н. Драчук Ю.З. 
к.т.н. Череватський Д.Ю. 
к.е.н. Фокіна І.В. 

3 Розробка рекомендацій з удосконален-
ня та розвитку нормативно-правової та 
методичної бази здійснення державно-
приватного партнерства у процесі мо-
дернізації паливно-енергетичного ком-
плексу 

Липень 2017р. – 
червень 2018р. 

д.е.н. Драчук Ю.З. 
к.т.н. Череватський Д.Ю. 
к.е.н. Фокіна І.В. 

 
8. Зміст, основні вимоги до виконання роботи, рівня і способів її виконання. 

Дослідження за темою роботи мають проводитися за такими напрямами (підтемами): 

 



 24 

обґрунтування і застосування механізмів державно-приватного партнерства у про-
цесі організаційно-економічної модернізації паливно-енергетичного комплексу; 

особливості державно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку ву-
гільної промисловості. 

Зміст роботи визначається її етапами, зазначеними у п.7. 
При проведенні роботи слід дотримуватися загальноприйнятих вимог до наукових 

досліджень і розробок: логічна послідовність розгляду питань, достовірність інформації, 
доказовість висновків, обґрунтованість рішень, що пропонуються. Отримані результати 
повинні містити наукову новизну, мати теоретичну та практичну значимість. 

Способи виконання роботи: проведення досліджень, виходячи з положень економіч-
ної теорії із застосуванням методів системного, порівняльного і статистичного аналізу, 
експертних оцінок та узагальнень, з використанням вітчизняних і зарубіжних джерел ін-
формації за проблематикою теми, показників господарської діяльності підприємств; апро-
бація результатів досліджень, у тому числі шляхом участі авторів у науково-практичних 
конференціях, семінарах, нарадах за тематикою досліджень, а також обговорення з керів-
никами і фахівцями підприємств та органів державної влади. 

 
9. Перелік науково-технічної та іншої документації, що надається по завершенню 

роботи – звіт про виконану науково-дослідну роботу, оформлений згідно з чинним стандартом. 
 

 

Науковий керівник роботи: 

в.о. завідувача  
відділу проблем перспективного 
розвитку паливно-енергетичного 
комплексу ІЕП НАН України 
кандидат економічних наук, 
старший наук. співр. 

 

   Л.Л. Стариченко 

 


