
 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  163 

м.Київ                                                                                            «12» 03 2019 р. 

Про затвердження концепції, складу наукової ради,  

положення про наукову раду цільової програми  

наукових досліджень НАН України  

«Соціально-економічний розвиток України в умовах  

глобальної нестабільності» та оголошення  

конкурсу проектів цієї програми на 2019 рік  

 

 

З метою реалізації дослідницьких завдань, визначених постановою 

Президії НАН України від 30.01.2019 № 21 «Про підсумки виконання Секцією 

суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових програм наукових 

досліджень НАН України», розвитку теоретичних засад і підготовки 

практичних рекомендацій з проблем соціально-економічного розвитку в 

умовах нестабільності, відповідно до Положення про цільові програми 

наукових досліджень НАН України і цільові наукові (науково-технічні) 

проекти НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України від 

19.12.2018 № 340: 

1. За поданням Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України:  

1.1. Затвердити концепцію, склад наукової ради, положення про наукову 

раду цільової програми наукових досліджень НАН України «Соціально-

економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності» (далі – 

Програма), що додаються. 

1.2. Оголосити конкурс проектів Програми для їх виконання в 2019 році.  

Конкурс провести відповідно до Положення про порядок конкурсного 

відбору та звітності за науковими проектами установ Секції суспільних і 

гуманітарних наук НАН України (далі – Положення), затвердженого 

постановою Президії НАН України від 30.01.2019 № 28. 

2. Науковій раді Програми забезпечити: 

2.1. В триденний строк після підписання цього розпорядження 

розміщення на веб-сайті НАН України інформації про умови проведення 

конкурсу та концепції Програми. 

2.2. Прийняття від установ НАН України запитів та інших необхідних 

документів щодо участі у конкурсі (згідно з п. 10 Положення) впродовж 30 

календарних днів з дати оприлюднення на веб-сайті НАН України інформації 

про умови проведення конкурсу.  
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2.3. В місячний строк після завершення терміну подання запитів: 

– попередній розгляд поданих учасниками конкурсу запитів та доданих 

до них документів, визначення переліку проектів, допущених та не допущених 

до участі у конкурсі згідно з п. 12 Положення за формою, що додається; 

– здійснення  наукової експертизи запитів згідно з п. 14 Положення; 

– узагальнення інформації про проекти, що беруть участь у конкурсі, 

визначення їх рейтингової оцінки та складання рейтингового списку проектів 

за формами, що додаються; 

– підготовку та подання на погодження Секції суспільних і гуманітарних 

наук НАН України пропозицій щодо конкурсного відбору проектів із 

зазначенням переліку проектів, рекомендованих до виконання, та обсягів їх 

фінансування; 

– подання переліку відібраних за конкурсом проектів, погодженого із 

Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України, на затвердження 

Президії НАН України в межах коштів, передбачених постановою Президії 

НАН України від 27.02.2019 №68 «Про внесення змін до постанови Президії 

НАН України від 19.12.2018 № 341». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Секцію 

суспільних і гуманітарних наук НАН України та Науково-організаційний 

відділ Президії НАН України. 

 

 

  

 

         

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                     Б.Є.Патон 

 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               В.Л.Богданов 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Князєв 239 66 46 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Президії НАН України 

                                                                       від 12.03.2019 р. № 163 

 

КОНЦЕПЦІЯ 

цільової програми наукових досліджень НАН України 

«Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної 

нестабільності» 

 

Програма відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, 

затвердженим Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки», актуальним та перспективним напрямам наукових досліджень, 

визначеним постановою Президії НАН України від 10.07.2015 № 181 «Про 

реалізацію основних завдань НАН України в наступному періоді, визначених 

Загальними зборами НАН України 15 квітня 2015 р.».  

 

Проблеми, на розв`язання яких спрямована програма 

Сучасний світ стає все більш динамічним і нестабільним. Нестабільність 

із характеристики певного етапу і фази розвитку перетворюється у загальну 

умову соціально-економічної динаміки. Ці зміни охоплюють всі сфери 

функціонування суспільства, мають фундаментальний характер  і не можуть 

розглядатися як тимчасові труднощі. Розвиток і стабільність за своєю 

природою є суперечливими явищами, які мають як моменти єдності, так і 

взаємного заперечення. На нинішньому історичному етапі нестабільність  стає 

іманентною рисою суспільного розвитку. Така ситуація є історично 

унікальною, тому існуючі підходи до вирішення соціально-економічних 

проблем не спрацьовують. Потрібним є нове бачення реальності та нові засоби 

перетворення дійсності, які були б адекватними ситуації, що безперервно 

змінюється.  

Україна перебуває в  зоні зосередження та перехрещення світових 

суперечностей, внаслідок чого  внутрішні та зовнішні джерела нестабільності 

взаємно підсилюються, породжуючи негативний синергетичний ефект. 

Внутрішні джерела нестабільності, пов’язані з невирішеністю завдань 

переходу до ринкової економіки і побудови суверенної, демократичної, 

соціальної, правової держави, а зовнішні – з глобалізаційними процесами, що 

ставлять Україну в умовах її відкритості в слабку і невигідну конкурентну 

позицію. В національному соціально-економічному просторі України 

перехрещуються глобальні геополітичні та геоекономічні інтереси таких 

провідних світових гравців, як США, Європа, Росія та Китай.  

В цьому контексті Україна, з одного боку, є надзвичайно цікавим 

об’єктом  для дослідження соціоекономічного розвитку в умовах глобальної 
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нестабільності, з іншого -  найбільшою мірою потребує пошуку і знаходження 

відповідей на поставлені теоретичні проблеми і практичні завдання.  

Мета, наукові та практичні завдання програми 

Мета програми полягає в тому, щоб з’ясувати зміст і форми впливу 

глобальної нестабільності на соціоекономічний розвиток України, виявити 

притаманні йому суперечності та відтворювальні диспропорції  і знайти 

способи їх подолання на основі побудови системи інституціоналізованих дій, 

спрямованих на забезпечення динамічної рівноваги основних складових 

соціоекономічного розвитку.   

Досягнення поставленої мети зумовлює необхідність вирішити такі 

завдання: 

–   з’ясувати зміст і форми прояву глобальної нестабільності; 

– розкрити сутність і основні складові соціоекономічного розвитку; 

– виявити основні причини перетворення нестабільності в іманентну 

характеристику глобальної соціально-економічної динаміки; 

– визначити внутрішні передумови нестабільної соціально-економічної 

динаміки України;  

–   розкрити напрями і форми впливу глобальних суперечностей і 

глобальної нестабільності на соціоекономічну динаміку України; 

– з’ясувати вплив міжнародної торгівлі на структурні зміни в економіці 

України; 

– показати вплив руху капіталу на економічне відтворення в Україні;  

–  оцінити міграційні процеси з позицій глобального і національного 

соціоекономічного розвитку;  

– узагальнити наслідки впливу глобальних суперечностей і глобальної 

нестабільності на соціоекономічну динаміку України; 

–   виявити провідні ланки соціально-економічної структури 

суспільства, які б могли стати базовими для подолання деструктивного впливу 

глобальної нестабільності;   

– запропонувати методологічні підходи для вирішення завдань 

забезпечення соціоекономічного розвитку в умовах глобальної нестабільності;   

– визначити основні напрями створення техніко-технологічної бази 

цифрового розвитку українського суспільства як основи подолання 

деструктивного впливу глобального технологічного розриву; 

 – з’ясувати адекватні цифровому розвитку соціоекономічні форми 

забезпечення життєдіяльності громадян; 

– знайти форми гармонізації цифровізації, капіталізації і соціалізації  

розвитку;   

– обгрунтувати заходи щодо інституалізації дій, спрямованих на 

забезпечення динамічної рівноваги соціоекономічного розвитку України.  

Програма передбачає проведення ґрунтовного аналізу світових 

тенденцій і соціально-економічного стану України, використання  

статистичних даних, проведення спеціальних обстежень, постійний 

моніторинг показників, що характеризують стан і динаміку соціально-
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економічної сфери,  критичний аналіз зарубіжного досвіду, вивчення  

досягнень  вітчизняних економічних суб’єктів щодо забезпечення розвитку в 

умовах глобальної нестабільності, узагальнення і специфікацію  нових 

підходів до вирішення актуальних проблем. Програма має міждисциплінарний 

характер, що дає можливість забезпечити системний підхід до розкриття 

предмета дослідження.  

Інтегруючу роль у дослідженні буде виконувати метод сходження від 

абстрактного до конкретного, який дозволяє поєднати застосування 

загальнонаукових та спеціальних методів і забезпечити теоретичне 

відтворення об’єкта у його цілісності, що є умовою адекватності практичних 

рекомендацій. 

 

Структура (основні проблемно-тематичні розділи) програми 

Глобальна нестабільність і її вплив на соціоекономічний розвиток 

України (причини глобальної нестабільності, напрями впливу глобальної 

нестабільності на соціоекономічну динаміку України, базові суперечності та 

основні прояви нестабільності соціоекономічної динаміки України).  

Ключові опори забезпечення динамічної рівноваги соціоекономічного 

розвитку України (техніко-технологічний прогрес і цифровізація розвитку,  

відповідність технологічних і соціоекономічних перетворень, основні напрями 

гармонізації цифровізації, капіталізації та соціалізації економіки). 

Механізми  забезпечення динамічної рівноваги соціоекономічного 

розвитку у різних видах і сферах діяльності (агропромислова сфера і сільський 

розвиток, промислова політика як інструмент соціоекономічного розвитку, 

інфраструктура як засіб гармонізації розвитку видів діяльності, сфера праці і 

людського розвитку, роль фінансово-банківської сфери у підтриманні 

динамічної рівноваги соціоекономічного розвитку). 

 

Основні очікувані результати виконання програми 

1. Концептуальні основи забезпечення динамічної рівноваги 

соціоекономічного розвитку в умовах глобальної нестабільності. 

2.  Основні напрями формування ключових опор для вирішення завдань 

протидії факторам нестабільності.  

3. Рекомендації щодо забезпечення гармонізації розвитку цифровізації, 

капіталізації та соціалізації.  

4.  Пропозиції щодо регулятивного впливу на зовнішньоторговельні 

відносини, рух капіталу і міграційні процеси з метою подолання 

деструктивного впливу глобальної нестабільності та забезпечення 

соціоекономічного розвитку України.  

5. Система заходів, спрямованих на підтримання відтворювальних 

пропорцій, підвищення ролі соціально-трудових відносин і сфери вільного 

часу, використання фінансових важелів і інструментів для протидії факторам 

нестабільності та забезпечення соціоекономічного розвитку України. 
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Основні результати робіт за програмою  будуть доповідатися на 

вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, публікуватися  

наукових виданнях і направлятися вищим органам державної  влади та 

місцевого самоврядування відповідно до їх профілю у вигляді науково-

аналітичних доповідей, записок з практичними рекомендаціями та інших 

науково-інформаційних матеріалів.   

 

Терміни виконання Програми:  2019–2021рр. 

 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми: 

Всього: 5373 тис. грн. 

У т.ч. по роках: 2019 р. – 1473 тис. грн. 

          2020 р. – 1850 тис. грн. 

          2021 р. – 2050 тис. грн. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Президії НАН України 

від 12.03.2019 р. № 163 

                                                                                                      

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про наукову раду цільової програми наукових досліджень НАН України  

«Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної 

нестабільності» 

 

1. Наукова рада цільової програми наукових досліджень НАН України 

«Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної 

нестабільності» (далі – рада) створюється з метою вирішення завдань 

забезпечення якісної наукової експертизи, конкурсного відбору поданих 

установами запитів на проведення наукових робіт, формування переліку 

завдань цільової програми за результатами конкурсу у формі наукових 

проектів, координації робіт установ-виконавців. 

Рада є колегіальним науково-консультативним органом управління 

цільовою програмою, визначає стратегію її формування та напрями реалізації, 

сприяє вирішенню питань ресурсного забезпечення робіт за цільовою 

програмою, розглядає стан і результати їх виконання. 

Склад ради затверджується Президією НАН України та може 

змінюватися на різних етапах формування та виконання цільової програми.  

До складу ради цільової програми має входити не менше половини осіб, 

які не є працівниками НАН України. 

 

2. Основні завдання ради: 

–    аналіз стану та перспектив розвитку наукових досліджень в Україні 

та за кордоном з проблем, на розв’язання яких спрямована програма; 

– визначення умов проведення конкурсу за програмою, критеріїв 

розгляду поданих на конкурс запитів;  

– організація проведення якісної наукової експертизи запитів із 

залученням сторонніх експертів; 

– організація контролю за виконанням завдань програми, аналіз 

отриманих результатів, визначення перспективних напрямів подальших 

досліджень; 

– розгляд презентаційних і звітних доповідей керівників проектів 

програми, підготовка узагальнюючих звітів про виконання програми; 

– підготовка пропозицій щодо конкурсного відбору проектів та обсягів 

їх фінансування, ресурсного забезпечення програми;  
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– інформування наукової громадськості про свою діяльність і 

результати виконання програми. 

 

3. Основні засади роботи ради: 

– рада збирається на своє засідання в разі потреби, як правило, не 

рідше 2 разів на рік; 

– рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів 

ради та оформляються відповідним протоколом; 

– при рівній кількості голосів голос голови ради є вирішальним; 

– голова ради – керівник цільової програми забезпечує розроблення 

концепції цільової програми, може створювати робочі групи з провідних 

вчених НАН України та сторонніх експертів для проведення експертного 

відбору запитів на виконання наукових  робіт у рамках конкурсів, а також для 

поточного контролю за виконанням завдань цільової програми, підготовки 

матеріалів та пропозицій для їх розгляду на засіданні наукової ради, 

вирішення організаційних питань; 

– загальне керівництво роботою ради та контроль за її діяльністю 

здійснює Президія НАН України. 
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                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Президії НАН України 

                                                                        від 12.03.2019 р. № 163 

 

СКЛАД  

наукової ради цільової програми наукових досліджень НАН України 

«Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної 

нестабільності» 

 

1. ГЕЄЦЬ 

Валерій Михайлович 

– директор ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», академік 

НАН України (голова ради)  

    

2. МАКАРОВА 

Олена Володимирівна 

– заступник директора Інституту демографії та 

соціальних досліджень імені М.В. Птухи 

НАН України, член-кореспондент НАН 

України (заступник голови ради) 

    

3. АМОША 

Олександр Іванович 

– директор Інституту економіки промисловості 

НАН України, академік НАН України   

    

4. БАЗИЛЕВИЧ 

Віктор Дмитрович 

– професор кафедри економічної теорії, макро- 

і мікроекономіки Київського національного 

університету ім. Т.Г. Шевченка, член-

кореспондент НАН України 

    

5. ПАНЧЕНКО 

Євген Григорович 

– завідувач кафедри міжнародного 

менеджменту Київського національного 

економічного університету імені Вадима 

Гетьмана, доктор економічних наук 

    

6. ЗВЄРЯКОВ 

Михайло Іванович 

– ректор Одеського національного 

економічного університету, член-

кореспондент НАН України 

    

7. ТАРАСЕВИЧ 

Віктор Миколайович 

– завідувач кафедри політичної економії 

Національної металургійної академії 

України, доктор економічних наук  

    

8. КНЯЗЄВ 

Святослав Ігорович 

– учений секретар Відділення економіки НАН 

України, кандидат економічних наук 
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(секретар ради) 



Інформація  

Наукової ради цільової програми наукових досліджень  

НАН України «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності»  

про результати попереднього розгляду запитів, поданих на конкурс у 2019 році 

 

№ 

п/п 

Назва проекту  

 

Установа-виконавець Науковий керівник 

  

І. Проекти, допущені до участі у конкурсі  

 

1    

…    

  

ІІ. Проекти, не допущені до участі у конкурсі  

 

1    

…    

 

 

Голова Наукової ради програми                                                                                   ___________________ 

                                                                                                                                                       (підпис)  

 

Секретар Наукової ради програми                                                                               ___________________ 

                                                                                                                                                       (підпис)  
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Інформація 

Наукової ради цільової програми наукових досліджень  

НАН України «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності» 

щодо проектів, що беруть участь у конкурсі в 2019 році   

 

№ 

п/п 

Назва проекту,  

керівник, установа-виконавець,   

обсяг фінансування згідно із 

запитом 

 

Зміст і новизна проекту,  

обґрунтування його переваг 

порівняно з існуючими аналогами 

 

  

Опис наукової продукції, яка буде 

створена в результаті виконання 

проекту, способів її використання  

в суспільній практиці   

(із зазначенням назв і адресатів 

аналітичних матеріалів, що будуть 

підготовлені)  

Розділ 1. Глобальна нестабільність і її вплив на соціоекономічний розвиток України 

1     

…    

Розділ 2. Ключові опори забезпечення динамічної рівноваги соціоекономічного розвитку України  

    

Розділ 3. Механізми  забезпечення динамічної рівноваги соціоекономічного розвитку у різних видах і сферах 

діяльності 

    

 

Голова Наукової ради програми                                                                                    ___________________ 

                                                                                                                                                  (підпис)  

 

Секретар Наукової ради програми                                                                                ___________________ 

                                                                                                                                                  (підпис)  
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Рейтингова оцінка 

Науковою радою цільової програми наукових досліджень  

НАН України «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності» 

проектів, що беруть участь у конкурсі в 2019 році 

 

№ 

п/п 

Дата, номер 

реєстрації 

проекту 

Назва проекту, 

установа-виконавець, 

науковий керівник 

 

Обсяг 

фінансування 

згідно із запитом, 

тис. грн. 

Висновки  

наукової експертизи 

проекту  

 

Рейтингова 

оцінка 

(починаючи від 1 

як найвищої 

оцінки і далі за 

кількістю 

поданих проектів) 

 

1     1 

…     2 

     3 

     … 

 

 

Голова Наукової ради програми                                                                                   ___________________ 

                                                                                                                                               (підпис)  

 

Секретар Наукової ради програми                                                                                ___________________ 

                                                                                                                                               (підпис) 


