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11. Резюме 

Метою наукових досліджень за темою роботи, що пропонується, є обґрунтування та роз-

робка науково-методичних рекомендацій з адаптації політики щодо розвитку паливно-

енергетичного комплексу до змін інституціонального середовища. 

Як основу досліджень передбачено використання методів системного аналізу, зокрема 

статистичного і порівняльного, синтезу та математичного моделювання, форсайту. 

Основні завдання роботи – дослідження теоретичних засад, узагальнення практичного до-

свіду, технологічних, економічних і соціальних тенденцій, оцінка потреб у електроенергії, про-

гнозування розвитку інституціональної матриці та паливно-енергетичного комплексу України, 

розробка рекомендацій з адаптації енергетичної політики до ймовірних змін інституціонального 

середовища. 

Основні етапи роботи: 

розвиток теорії форсайту й інституційних матриць у аспектах розвитку енергетики; дослі-

дження сучасного стану й тенденцій змін української інституціональної матриці; 

форсайт паливно-енергетичного комплексу України відповідно до змін регіонального, на-

ціонального й транснаціонального характеру; 

розробка рекомендацій з удосконалення української політики щодо адаптації вітчизняного 

паливно-енергетичного комплексу до змін інституціонального середовища. 

Актуальність роботи й важливість її очікуваних результатів обумовлені кардинальними 

змінами політично-економічної ситуації в Україні й революційними зрушеннями у глобальній 

економіці та енергетиці. 

За результатами запропонованої роботи, яка є продовженням і поглибленням попередніх 

розробок авторів, передбачається подати науково-методичні рекомендації щодо адаптації проми-

слової політики з розвитку паливно-енергетичного комплексу до фактичних та ймовірних змін 

політичного, економічного і соціального характеру. Використання результатів досліджень має 

сприяти забезпеченню енергетичної безпеки і сталого розвитку українського суспільства. 

 

12. Обґрунтування доцільності виконання роботи  

12.1. Цілі роботи, її актуальність, соціальна та економічна значимість, основні 

завдання 

Робота, що пропонується, має на меті обґрунтування та розробку науково-методичних ре-

комендацій з адаптації політики у сфері національного паливно-енергетичного комплексу до фа-

ктичних та ймовірних змін інституціонального середовища. 

Майбутнє не можливо спрогнозувати, або напророчити, проте можна бути до нього гото-

вим. Сучасні події та тенденції політичних, економічних, соціальних й енергетичних процесів, 

що розвиваються на регіональному, національному і глобальному рівнях, вимагають суттєвого 

переосмислення стратегій розвитку українського паливно-енергетичного комплексу. Оновлена 

Енергетична стратегія України на період до 2030 р., схвалена розпорядженням КМ України зо-

всім недавно, лише у липні 2013 р., вже безнадійно застаріла, такої сили зрушення сталися за ми-

нулі роки і не тільки в Україні, але й за її межами. 

Ситуація у макроекономіці й макроенергетиці потребує не традиційних управлінських рі-

шень, а неординарних пропозицій, що здатні забезпечити адаптацію національного господарства, 
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зокрема його паливно-енергетичної складової, до існування в умовах більшої економічної відк-

ритості, трансформації світових ринків енергоресурсів і революційних зрушень у промисловому 

виробництві. 

Актуальність роботи, її соціально-економічна значимість обумовлені необхідністю забез-

печення належного рівня економічної та енергетичної безпеки країни, її енергетичної незалежно-

сті. 

Основними завданнями досліджень є: 

дослідження теоретичних засад щодо ідентифікації національних господарств за політико-

економіко-соціальними та енергетичними характеристиками; 

узагальнення практичного досвіду і тенденцій розвитку процесів у економічній, політич-

ній, соціальній та технологічній сферах; 

прогнозування розвитку інституціональної матриці та паливно-енергетичного комплексу 

України; 

оцінка потреб у електроенергії за різними сценаріями розвитку України; 

розробка рекомендацій з адаптації енергетичної політики до ймовірних змін інституціона-

льного середовища. 

 

12.2. Стан розроблення проблеми 

Головною функцією паливно-енергетичного комплексу України є забезпечення націона-

льної безпеки країни, зокрема безпеки енергетичної, що нормується Законом України «Про осно-

ви національної безпеки» (№ 964-ІV від 19.06.2003 з доповненнями). 

У контексті енергетичної безпеки існує багато наукових праць, авторами яких є зарубіжні 

та вітчизняні вчені – D. Yergin, M.Z. Jacobson, E.S. Downs, C. Winzer, В.В. Бушуев, 

Н.В. Миронов, Д.В. Зеркалов, А.Д. Воскресенский, А.А. Кокошин, А.И. Кузовковкин, 

П.С. Каныгин, Н.И. Воропай, В.М. Геєць, А.К. Шидловський, В.О. Баранік, М.Г. Земляний, 

В.В. Микитенко, А.Т. Шевцов, Б.О. Парохонський, І.В. Діяк та ін. 

Проблеми розвитку енергетики синонімічні проблемам забезпечення сталого розвитку і 

енергозбереження. 

Тематика з енергетичної безпеки та енергетичної ефективності є провідною у досліджен-

нях Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України, Інституту еконо-

міки та прогнозування НАН України, Інституту загальної енергетики НАН України, з нею 

пов’язані науково-дослідні роботи галузевих інститутів, залучених до проблеми кафедр провід-

них національних університетів.  

Матеріали виконаних різними фахівцями та організаціями досліджень з проблем енерге-

тичної безпеки, сталого розвитку, енергозбереження, розвитку технологій, перспектив світової і 

національної економіки мають стати теоретико-методологічними відправними форсайту щодо 

розвитку паливно-енергетичного комплексу України. 

12.3. Досвід і доробок авторів 

За результатами попередніх досліджень авторами обґрунтовано, підготовлено й подано 

ряд методичних розробок та проектів нормативних актів, які було використано органами держа-

вної влади і підприємствами, зокрема, з питань модернізації (реформування, реструктуризації та 

інноваційного розвитку) вугільної промисловості і теплової енергетики, державної підтримки 

вугледобувних підприємств, проведення приватизаційних процесів, залучення недержавних інве-

стицій у державний сектор вугільної галузі, формування державної політики та інституціональ-

ного середовища стосовно вугільної промисловості та електроенергетики України. 

Основні публікації авторського колективу за проблематикою роботи: 

Амоша О.І. Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості України: наук. 

доп. / О.І. Амоша, Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватський; НАН України, Ін-т економіки пром-

сті. – Донецьк, 2013. – 44 с. 
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Амоша А.И. Диалектика инновационного развития отрасли / А.И. Амоша, 

Ю.С. Залознова, Д.Ю. Череватский, В.Ф. Черкасов, О.И. Атабеков // Майнинг репорт Глюкауф. – 

2013.– № 1.– С. 68-72. 

Амоша О.І. Економічні моделі розвитку української енергетики / О.І. Амоша, 

Д.Ю. Череватський // Энергосбережение. – 2008. – №4. – С. 2-4. 

Державна підтримка та перспективи інноваційного розвитку і структурних перетворень 

вугільної промисловості України: монографія / О.І. Амоша, А.І. Кабанов, Л.Л. Стариченко та ін.; 

НАН України Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2009. – 326 с. 

Драчук Ю.З. Щодо вдосконалення інституційних засад державного регулювання 

модернізації промислового виробництва / Ю.З. Драчук, Н.В. Трушкіна // Вісник Одеського нац. 

ун-ту. Серія: Економіка. – Одеса, 2013. – Вип. 2. –Т.18.– С. 67-78. 

Кабанов А.І. Роль держави та ринкових механізмів у здійсненні інноваційного розвитку 

вугільної галузі / А.І. Кабанов, Ю.З. Драчук, О.М. Єременко // Економічний вісник Донбасу. – 

2007. – №4. – С. 4-11. 

Маісурадзе М.Ю. Передумови розвитку державно-приватного партнерства в Україні / 

М.Ю. Маісурадзе // Економіка та держава. – 2014. – № 2. – С. 11-14. 

Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на 

Донбасі: нац. доповідь / Е.М. Лібанова, В.П. Горбулін, С.І. Пирожков, Д.Ю. Череватський, 

Д.Д. Чейлях та ін.; за ред. Е.М. Лібанової. – К.: НАН України, 2016. – 364 с. 

Фокіна І.В. Аналіз економічного потенціалу паливно-енергетичного комплексу України / 

І.В. Фокіна // Зб. наук. праць Донецького держ. ун-ту управління. – Серія: Економіка. – Донецьк: 

Дон ДУУ, 2010. – Вип. 169. – Т. ХІ.– С. 304-314. 

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. – Донецьк, 2013. – 196 с. 

Череватский Д.Ю. Институты партнерства в триграммах «собственность – инвестиции – 

производство» / Д.Ю. Череватский // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць, спец. вип. 

– К: КНЕУ, 2010. – С. 136-147. 

Череватский Д.Ю. О влиянии финансирования исследований и разработок на повышение 

энергоэффективности национальных экономик / Д.Ю. Череватский, М.А. Солдак // Економіка 

промисловості. – 2015. – № 4. – С. 17-32. 

Череватский Д.Ю. О связях между энергопотреблением и экономическим ростом: 

аналитический обзор / Д.Ю. Череватский, В.Д. Чекина // Економіка промисловості. – 2015. – № 3. 

– С. 21-30. 

Череватський Д.Ю. Трехмерные индустриальные парки: определение, особенности и 

направления развития / М.А. Ильяшов, В.В. Левит, Д.Ю. Череватский // Економіка 

промисловості. – 2015. – № 1. – С. 74-83. 

Amosha O. Autarchy or denationalization of energy resources supply? / O. Amosha, 

D. Cherevatskyi, O. Atabyekov // Globale und länderspezifische sozio-őkonomische Effecte. – Berlin: 

Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik, 

2012. – S. 359-366. 

Amosha O. The Ukrainian Coal surplus and the Ways of Coping with it / O. Amosha, 

Yu. Zaloznova, D. Cherevatskyi, O. Atabyekov // Platzbestimmung Osteuropas in der sozio- 

őkonomischen Globalisierung.– Berlin: Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen 

Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik, 2013. – S 110-115. 

Drachuk Y.Z. Proposals for the Development of Innovative Business on the Principles of Public-

Private Partnerships / Drachuk Y.Z., Rashchupkina V.N., Trushkina N.V. // Journal of Applied 

Management and Investments. – 2016. – Vol. 5, issue 1. – P. 26-33. 

 

12.4. Ідея досліджень 

Ідея досліджень полягає у поєднанні методології форсайту та інституційних матриць. За 

теорією інституціональні матриці є триєдиними комбінаціями політичної, економічної та соціа-



 

 

5 

льної компонент і визначають стійку специфіку кожної країни та ступінь її інерційності. Енерге-

тична складова є не менш сильним за названі ідентифікаційним критерієм країн. Енергетика по-

тужно впливає і на політику, і на економіку, і на соціальну сферу, як і вони на неї, а форсайт є 

спробою оцінити довгострокові перспективи науки, технологій, економіки й суспільства, щоб 

визначити стратегічні напрями досліджень і нові технології, які здатні принести найбільші соціа-

льно-економічні блага. 

12.5. Структура досліджень 

Дослідження є моноструктурним і не передбачає поділу на підтеми. 

Методологічну основу досліджень становитимуть положення економічної теорії, наукові 

праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з проблематики роботи. Як основу досліджень 

передбачено використання методів системного аналізу, зокрема статистичного і порівняльного, 

синтезу та математичного моделювання. 

Відповідно до поставлених завдань передбачаються такі етапи роботи: 

1) розвиток теорії інституційних матриць та їх типізація за видами ПЕК; дослідження сучас-

ного стану й тенденцій змін української інституціональної матриці (ІІІ кв. 2017 р.-ІI кв. 

2018 р.); 

2) форсайт паливно-енергетичного комплексу України відповідно до тенденцій регіонально-

го, національного й транснаціонального характеру (ІІІ кв. 2018 р.-ІI кв. 2019 р.); 

3) розробка рекомендацій з удосконалення промислової політики щодо адаптації вітчизняно-

го паливно-енергетичного комплексу до фактичних змін і довгострокових тенденцій тран-

сформації інституціонального середовища (ІІІ кв. 2019 р.-ІV кв. 2019 р.). 

 

12.6. Наявність матеріально-технічної бази для виконання роботи 

Колектив в основному забезпечений необхідними матеріально-технічними засобами для 

виконання дослідницьких завдань. Поліпшення матеріально-технічної бази передбачено в кош-

торисі 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 

[V] краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками 

[   ] перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками 

  
13.2. Очікувані наукові та науково-практичні результати, об’єкти права інтелектуа-

льної 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 з удосконалення полі-

тики щодо адаптації вітчизняного 

паливно-енергетичного комплексу до 

фактичних змін і довгострокових 

тенденцій трансформації інституціо-

нального середовища 

Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості Укра-

їни 

Вугледобувні та ене-

ргогенеруючі компа-

нії України 
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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 України 

Кабінет Міністрів України 

Міністерство енергетики та ву-

гільної промисловості України 

Донецька обласна військово-

цивільна адміністрація 

Вищі навчальні заклади 

Наукові установи 

Наукові доповіді 

Науково-доповідні 

записки 

Науково-аналітичні 

записки 

Монографія 

Наукові статті та ін-

ші публікації 

Вугледобувні та 

енергогенеруючі 

компанії України 

 

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  – 1598,470 тис. грн. 

словами: один мільйон п’ятсот дев’яносто вісім тисячі чотириста сімдесят грн. 

15.2. Вартість роботи по роках: 

Роки виконання  

роботи 

І-ІІ кв. 

2017 р. 
2018 р. 2019 р. 

Вартість виконання робіт  

(тис. грн.) 
319,694 639,388 639,388 

 

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

пропонується 

 

Прізвище, ім‘я, по ба-

тькові 

Науковий ступінь, посада Місце роботи 

Булат Анатолій Федо-

рович 

Академік НАН України, доктор техні-

чних наук, директор інституту  

Інститут геотехнічної механіки 

НАН Україні 

Геєць Валерій Ми-

хайлович 

Академік НАН України, доктор еко-

номічних наук, директор інституту  

Інститут економіки та прогно-

зування НАН Україні 

Устименко Володи-

мир Анатолійович 

Доктор юридичних наук, член-

кореспондент НАПрН України, дирек-

тор інституту 

Інституту економіко-правових 

досліджень НАН України 

Дунаєвська Наталія 

Іванівна 

Кандидат технічних наук, в.о. дирек-

тору інституту 

Інститут вугільних енерготех-

нологій НАН України 

Красник В’ячеслав 

Григорович  

Доктор технічних наук, генеральний 

директор 

Науково-технічний центр «Ву-

глеінновація» 

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 замовлен-

ням (Додаток Б) та розрахунки витрат за статтями (Додатки Б1-Б2). 

 3. Перелік статей накладних витрат (Додаток В). 

 

______________________ 

 дата  

 

Директор Інституту  

економіки промисловості НАН України 

академік НАН України 

 

  О.І. Амоша 

 

 М.П. 

 

Науковий керівник роботи 

 

 

  Д.Ю. Череватський 
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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 

АДАПТАЦІЯ ПОЛІТИКИ З РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ПАЛИВНО-

ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДО ЗМІН РЕГІОНАЛЬНОГО, НАЦІОНАЛЬНОГО І 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 
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1. Рішення про затвердження роботи 

  

 

2. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки – науки про життя, нові технології 

профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. 

 

3. Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних роз-

робок – проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна полі-

тика. 

 

4. Код та назва наукового напряму (проблеми) з Основних наукових напрямів та 

найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук     –  
 

5. Основний напрям наукової діяльності установи, за яким проводиться робота – те-

оретичні та прикладні аспекти мікроекономіки, виробничий менеджмент і корпоративна культу-

ра, інституціональне забезпечення основних видів економічної діяльності. 

 

6. Мета роботи – обґрунтування та розробка науково-методичних рекомендацій з адапта-

ції політики щодо розвитку паливно-енергетичного комплексу до змін інституціонального сере-

довища. 

 

 

7. Календарний план роботи 

 

№ 

п/п Найменування основного етапу роботи 

Термін виконання 

початок-закінчення 

(місяць, рік) 

Відповідальні 

виконавці 

1 Розвиток теорії інституційних матриць 

та їх типізація за видами ПЕК; дослі-

дження сучасного стану й тенденцій 

змін української інституціональної ма-

триці 

Липень 2017 р. – 

червень 2018 р. 

д.е.н. Драчук Ю.З. 

к.т.н. Череватський Д.Ю. 

к.е.н. Фокіна І.В. 

к.е.н. Маісурадзе М.Ю. 

2 Форсайт паливно-енергетичного ком-

плексу України відповідно до тенден-

цій регіонального, національного й 

транснаціонального характеру 

Липень 2018 р. – 

червень 2019 р. 

д.е.н. Драчук Ю.З. 

к.т.н. Череватський Д.Ю. 

к.е.н. Фокіна І.В. 

к.е.н. Маісурадзе М.Ю. 

3 Розробка рекомендацій з удосконален-

ня промислової політики щодо адапта-

ції вітчизняного паливно-

енергетичного комплексу до фактич-

них змін і довгострокових тенденцій 

трансформації інституціонального се-

редовища 

Липень 2019 р. – 

Грудень 2019 р. 

д.е.н. Драчук Ю.З. 

к.т.н. Череватський Д.Ю. 

к.е.н. Фокіна І.В. 

к.е.н. Маісурадзе М.Ю. 

 

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

 дослідження теоретичних засад щодо ідентифікації національних господарств за політико-

економіко-соціальними та енергетичними характеристиками; 

 узагальнення практичного досвіду і тенденцій розвитку процесів у економічній, політич-

ній, соціальній та технологічній сферах; 
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 прогнозування розвитку інституціональної матриці та паливно-енергетичного комплексу 

України; 

 оцінка потреб у електроенергії за різними сценаріями розвитку України; 

 розробка рекомендацій з адаптації енергетичної політики до ймовірних змін інституціона-

льного середовища. 

 

При проведенні роботи слід дотримуватися загальноприйнятих вимог до наукових дослі-

джень і розробок: логічна послідовність розгляду питань, достовірність інформації, доказовість 

висновків, обґрунтованість рішень, що пропонуються. Отримані результати повинні містити нау-

кову новизну, мати теоретичну та практичну значимість. 

Способи виконання роботи: проведення досліджень, виходячи з положень економічної тео-

рії із застосуванням методів логічного, порівняльного і системного аналізу та синтезу, загальної 

та математичної статистики, експертних оцінок та узагальнень, з використанням вітчизняних і 

зарубіжних джерел інформації за проблематикою теми, показників господарської діяльності під-

приємств; апробація результатів досліджень, у тому числі шляхом участі авторів у науково-

практичних конференціях, семінарах, нарадах за тематикою досліджень, а також обговорення з 

керівниками 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, наукова 

монографія, публікації у наукових виданнях, інші матеріали (уразі необхідності). 

 

 

Науковий керівник роботи: 

завідувача відділу проблем 

перспективного розвитку паливно-

енергетичного комплексу ІЕП НАН 

України кандидат технічних наук, 

старший наук. співр. 

 

  Д.Ю. Череватський 


