Міжнародне співробітництво установ
Відділення економіки НАН України у 2008 році
Державна установа "Інститут економіки та
прогнозування НАН України"
У 2008 р. вчені Інституту економіки та прогнозування НАН України
продовжували спільні із зарубіжними партнерами дослідження та здійснювали інші заходи по міжнародному співробітництву.
В рамках співробітництва з Інститутом світової економіки Угорської
Академії Наук продовжувались дослідження по темі "Співвідношення іноземних та внутрішніх інвестицій в економічному розвитку: угорська та
українська політика і практика" (на основі відділу моделювання економічного розвитку). Зокрема, в рамках цього проекту проведено засідання круглого столу "Фінансова дестабілізація в Україні і Угорщині та її наслідки в
умовах поглиблення світової фінансової кризи" (м. Будапешт, 24–27 лист.
2008 р.). На базі цього ж відділу продовжується співробітництво з Інститутом економетрії і статистики Лодзинського університету (Польща) по темі
"Моделювання заснованих на знаннях економік у Польщі та Україні.
Порівняльний аналіз".
Продовжувалось також співробітництво з Міжнародним інститутом
прикладного системного аналізу (IIASA, м. Лаксенбург, Австрія) по проекту
"Зміни у землекористуванні та сільському господарстві" (на базі відділу
економіки і політики аграрних перетворень). Були доопрацьовані результати агроекологічної оцінки сільськогосподарського потенціалу земельної
бази України, а також можливих довгострокових наслідків змін клімату
для агропотенціалу України. Розпочато дослідження за напрямами: "Безпека та сталість розвитку сільського господарства в умовах вступу до СОТ" та
"Виробництво біопалива в контексті сталого розвитку в Україні".
Відділом економіки і політики аграрних перетворень було організовано і проведено Круглий стіл "Агроекологічна оцінка сільського господарства України: методологія та результати" за участю керівника Проекту
LUC / IIASA Гюнтера Фішера, співробітники відділу виступали з доповідями на 102-му Міжнародному семінарі Європейської асоціації аграрних економістів (ЄААЕ) "Найбільші компанії в сільському господарстві: поява і
вплив" у м. Москва (Росія), на 104-му спільному семінарі Міжнародної
асоціації аграрних економістів (МААЕ) та Європейської асоціації аграрних
економістів (ЄААЕ) "Економіка сільського господарства та зміни" у
м. Будапешт (Угорщина).
Спільно з Інститутом народногосподарського прогнозування Російської академії наук (ІНП РАН) започаткований спільний дослідницький
проект "Розробка організаційно-економічних механізмів інноваційно-технологічної взаємодії Росії і України" (на базі відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики). Разом з Інститутом економіки Російської академії наук почато дослідження по проекту "Грошово-кредитна
політика Росії і України на сучасному етапі: нові виклики і можливі
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відповіді". 6 жовтня 2008 року в рамках цього проекту проведено круглий
стіл на тему "Денежно-кредитная политика России и Украины в условиях
мировых финансовых потрясений" в Інституті економіки Російської академії наук (м. Москва).
Підписано угоду про співробітництво з Інститутом національної економіки Румунської академії. В рамках співробітництва з румунською стороною
були проведені попередні консультації і визначені теми спільних досліджень.
Інститут економіки та прогнозування НАН України продовжував
участь у діяльності Проекту ЛІНК-ООН, представником у якому від України є директор Інституту В.М. Геєць. На Весняній та Осінній Зустрічах експертної групи Проекту ЛІНК-ООН у 2008 р. були представлені середньострокові оцінки основних макропоказників та структури зовнішньої
торгівлі, а також звіти-доповіді "Прогноз розвитку економіки України".
Участь у роботі інших міжнародних організацій брали співробітники
Інституту – завідуюча відділом моніторингових досліджень соціальноекономічних трансформацій канд. соціол. наук Балакірєва О.М. як консультант з питань моніторингу та оцінки ЮНИСЕФ, МБФ "Міжнародний
Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні", UNAIDS, пров. наук. співр. відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій канд. соціол. наук Галустян Ю.М. як консультант з гендерних питань ЮНИСЕФ, UNAIDS.
Директор Інституту академік НАН України В.М. Геєць брав участь у
роботі другої Сесії Групи спеціалістів з інноваційної та конкурентної політики Європейської економічної комісії ООН (Team of Specialists on Innovations and Competitiveness Policies (TOS-ICP) UNECE) (м. Женева
(Швейцарія ), 13–15 лют. 2008 р.).
В рамках 35 зарубіжних поїздок вчені Інституту здійснили 53 відрядження за кордон (кількість відвідання країн: Російська Федерація – 20,
Швеція – 5, Білорусь – 5, Казахстан – 3, Австрія – 3, Угорщина – 3,
Франція – 3, Греція – 2, Голландія – 2, Швейцарія – 1, Велика Британія –
1, Туреччина – 1, Мексика - 1, Ізраїль – 1, Латвія – 1, Чорногорія – 1).
Вчені Інституту підготували 21 виступ на конференціях і форумах за
кордоном, а також 28 статті та 12 тез для публікації за кордоном.
Інститут економіки промисловості НАН України
У 2008 р. інститут виконував договір про співробітництво у сфері
науково-дослідної та освітньої діяльності із Свіштовською господарською
академією ім. Д. Ценова (Свіштов, Болгарія), Бєлгородським державним
університетом (Бєлгород, Росія) та Південним федеральним університетом
(Ростов, 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. До вагомих результатів цього співробітництва можна віднести публікацію монографії, що була підготовлена
колективом науковців інституту і Бєлгородського державного університету,
а саме:
Ляшенко В.І., Павлов К.В. Наноэкономика как перспективное направление интенсификации общественного производства. – Монографія. –
Бєлгород: Вид-во БілДУ, 2008. – 328 с.
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Вчені інституту у звітному році брали участь у 8 міжнародних
конференціях:
"Наукова думка інформаційного століття – 2008" (Чехія, м. Прага,
15–31 берез. 2008 р.);
"Країни з перехідною економікою в умовах глобалізації" (Росія,
м. Москва, 26–28 берез. 2008 р.);
"Дні науки – 2008" (Болгарія, м. Софія, 1–15 квіт. 2008 р.);
"Науковий простір Європи" (Болгарія, м. Софія, 15–30 квіт. 2008 р.);
"Основні напрями і проблеми розвитку національної і регіональної
економіки" (Росія, м. Бєлгород, 25 квіт. 2008 р.);
"Стратегія якості у промисловості та освіті" (Болгарія, м. Варна, 30
трав. – 6 черв. 2008 р.);
"Ювілейні наукові читання "Білі ночі – 2008" (Росія, С.-Петербург,
3–4 черв. 2008 р.);
"Україна-Чехія-ЄС: сучасний стан та перспективи розвитку" (Чехія,
м. Прага, 15–21 черв. 2008 р.);
"Стратегічні проблеми водокористування Росії" (Азов, Росія, 28
черв. – 8 серп. 2008 р.);
"Наука: теорія і практика" (Чехія, м. Прага, 16–31 серп. 2008 р.);
"Сучасні технології в машинобудуванні і проблеми підготовки
інженерних кадрів (Туніс, м. Магдія, 30 жовт. – 6 лист. 2008 р.);
Також спеціалісти інституту брали участь у роботі міжнародного форуму "Малий бізнес: інновації та розвиток" (Росія, м. Ростов-на-Дону, 6
лист. 2008 р.).
Крім цього, спеціалісти інституту брали участь у виконанні Об’єднаного Проекту SESAME з Грецьким центром морських досліджень (Афіни),
У рамках якого взято участь у таких заходах:
11–15 лип. 2008 р. – засідання учасників проекту SESAME (Греція,
м. Афіни);
17–21 лист. 2008 р. – участь у Генеральній асамблеї за проектом
SESAME (Іспанія, м. Пальма де Майорка);
19–24 квіт. 2009 р. – засідання учасників SESAME (Австрія, м. Відень).
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
У 2008 р. в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України продовжувалась робота з розвитку міжнародного співробітництва з
науковими закладами країн СНД і далекого зарубіжжя.
Як у попередні роки так і зараз найголовнішими партнерами Ради по
вивченню продуктивних сил України НАН України у науковому
співробітництві виступали наукові установи академії наук Росії, Білорусії,
Молдови, інших країн СНД, а саме: "Рада по розміщенню продуктивних
сил" Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації та
Російської Академії Наук, Інститут економіки РАН, Інститут світової
економіки і міжнародних відносин РАН, Всеросійський науково-дослідний
інститут техніко-економічної інформації Російської академії сільськогосподарських наук, Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова
(Центр суспільних наук), Московський державний університет харчових виробництв, Волгоградський державний університет, Міжнародний інститут
транспортних і соціальних відносини у м. Мінськ (Білорусь), Інститут
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економіки Національної академії наук Білорусі, Рада по вивченню продуктивних сил АН Узбекистану, Інститут економіки АН Молдови та інші.
Протягом багатьох років тривають наукові творчі зв’язки з "Радою по
вивченню продуктивних сил" Міністерства економічного розвитку і торгівлі
Російської Федерації та Російської академії наук в рамках безстрокової
Угоди про співробітництво.
Міжнародні наукові зв’язки співробітників відділу дослідження проблем зайнятості та ринку праці (заступник голови РВПС з наукової роботи,
зав. відділом д.е.н., проф. С.І. Бандур) протягом січня-грудня ц.р. відбувалися у вигляді участі в Міжнародних науково-практичних конференціях,
зокрема: "Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства", "Розвиток соціально-економічної
інфраструктури України в умовах євроінтеграції", "Конкурентоспроможність
в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи", МНПК з питань
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, "Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-телекомунікаційних технологій", "Стратегія забезпечення сталого розвитку України", "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки
України", "Людський розвиток в Україні: регіональні аспекти, сучасні проблеми, пріоритетні напрями", "Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства: економіка, фінанси та право", "Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку", "Облік інтелектуального капіталу: сучасний стан та перспективи розвитку", "Регіональні проблеми людського та соціального розвитку".
Науковці відділу проблем розвитку продовольчого комплексу та споживчого ринку (зав. відділом д.е.н., проф. Л.В. Дейнеко) підтримують міцні наукові стосунки з Українсько-американським гуманітарним університетом: доктор економічних наук, професор Л.В. Дейнеко очолювала державну екзаменаційну комісію в університеті по захисту магістерських робіт.
Зав.відділом, д.г.н., проф. А.В. Степаненко є провідним експертом
МНС України з міжнародної проблеми антропогенних впливів на навколишнє природне середовище.
Зав. відділом д.е.н. Ю.Є. Пащенко є науковим консультантом Європейського банку реконструкції й розвитку з проблем входження України в
європейські й світову транспортні системи.
Співробітники Ради протягом 2008 року перебували у закордонних
відрядженнях: М.А. Хвесик – 16–17 лип. 2008 р., м. Санкт-Петербург (Росія), Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет;
участь у роботі Міжнародної конференції "Коммерциализация научных
разработок в системе высшего образования".
Б.З. Піріашвілі – 9–23 верес. 2008 р., м. Москва (Росія). "Рада по
вивченню продуктивних сил" Міністерства економічного розвитку і торгівлі
Російської Федерації, Державна академія нафти і газу, КБ "Спецінвестбанк"; проведення консультацій по проблемах енергозбереження; по питаннях оцінки економічної, енергетичної і екологічної ефективності при впровадженні енергозберігаючих технологій; можливості проведення спільних
робіт по проблемах енергозбереження і питань фінансування цих робіт.
О.І. Никифорук – 28 жовт. – 2 лист. 2008 р., м. Москва (Росія). Рада
по вивченню продуктивних сил Міністерства економічного розвитку і
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торгівлі Російської Федерації. На секції "Економічне співробітництво Росії
та її регіонів з країнами СНД" ІХ-ої Міжнародної наукової конференції
молодих учених "Регіональна наука" виступила з науковою доповіддю
"Транспортна система країни як частина економічного простору", була
відмічена другим призом та подарунком.
М.А. Хвесик – 4–8 груд. 2008 р., м. Саарбрюкен (Німеччина). Участь
у роботі науково-методичного семінару з питань реалізації інноваційної
моделі розвитку.
О.О. Веклич – 6–12 груд. 2008 р., м. Сеул (Південна Корея). Корейський інститут розвитку; виступ на тему: "Ефективність використання енергії
та природних ресурсів в рамках міжурядової програми Knowledge Sharing
Program (KSP)".
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України
Проводилась робота, спрямована на налагодження безпосередніх довгострокових відносин з іноземними науковими установами у напряму
встановлення і використання прямих зв’язків. Основною формою міжнародного співробітництва є участь науковців інституту в роботі міжнародних
форумів, як в Україні, так і за кордоном – Росія, Румунія, Азербайджан,
Казахствн, Словенія, Угорщина, Польща, США тощо.
Співробітники інституту є членами редакційних колегій іноземних
журналів та збірників наукових праць, членами наукових рад. Зокрема
проф. Новицький В.Є. та проф. Будкін В.С. є членами спеціалізованої
вченої ради Азербайджанського державного економічного університету,
виступають в якості опонентів на захистах дисертацій на здобуття наукових
ступенів доктора та кандидата економічних наук за кордоном.
Наукові розробки відділів знайшли відображення в аналітичних матеріалах, міжнародних та дослідницько-навчальних проектах, зокрема у проекті "Громадська дипломатія України: міжнародні політико-експертні євроатлантичні дебати". Київ-Берлін-Париж-Брюссель-Амстердам (організатор – Фундація "Суспільність" за сприяння МЗС України, лютий-листопад
2008) у міжнародному дослідницькому проекті "Соціетальна безпека у тристоронньому регіоні Україна-Молдова-Румунія" (Київ–Кишинів–Бухарест).
Співробітники Інституту беруть активну участь у співробітництві з
Мережею Центрально- та Східноєвропейських університетів (CEEUN), (Італія, м. Рим), спільно організують міжнародні форуми та наукові публікації.
Крім того, співробітники інституту є членами чисельних міжнародних
організацій, комітетів тощо:
•Член-кор. НАН України Білорус О.Г – віце-президент Парламентської асамблеї ОБСЄ, Президент Міжнародної Асоціації (Україна-Римський
клуб), голова Комітету у закордонних справах ВР України.
•Американської Асоціації політичних наук (Камінський Є.Є.).
•Нью-Йоркської академії наук (Толстов С.В.).
•Правління міжнародного товариства "Україна – Франція" (Вовк В.М.).
•Асоціації індологів України (Лукаш О.І.).
Фахівцями регіонального (Ужгородського) відділу Інституту здійснюється активне співробітництво з багатьма науковими на навчальними закладами Угорщини та Словаччини, проводяться міжнародні наукові конференції.
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Директор інституту, академік Пахомов Ю.М. є головою редакційної
колегії Київського відділення журналу "Личность. Культура. Общество", а
провідні фахівці інституту є членами редколегії цього журналу.
Д.е.н., заст. директора з наукової роботи Новицький В.Є. здійснює
співробітництво із Науковою радою Світового Банку, бере участь у засіданнях експертів Світового Банку. Проф. Новицький В.Є. здійснює видання
міжнародного журналу та проводить міжнародні наукові форуми спільно з
фахівцями з РФ та Азербайджану.
Голов. н. с. В.С. Будкін протягом одинадцяти років бере участь в
спільних проектах Інституту географії та територіального господарювання
Польської Академії наук і Жешувського університету.
Інститут економіко-правових досліджень НАН України
1. Здійснюється регулярний обмін інформацією з Інститутом держави
і права Російської академії наук, кафедрою підприємницького права
Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, Московською
та Уральською державними юридичними академіями.
2. Інститутом спільно з Комітетом з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства і регіональної політики Верховної Ради України, Донецькою міською Радою організовано і 9–11 жовт.
2008 р. проведено міжнародну науково-практичну конференцію "Місто,
регіон, держава: економіко-правові проблеми" (Донецьк–Святогірськ).
В роботі конференції прийняли участь 98 осіб, в т. ч. 2 іноземних
учасника. Прийнято рекомендації конференції.
3. Співробітники інституту взяли активну участь в роботі 11-ти міжнародних науково-практичних конференціях та засіданнях "круглого столу":
VIII-ій міжнародній науково-практичній конференції "Стан та
проблеми оподаткування" (Донецьк, 21.11.2008 р.);
міжнародній науково-практичній конференції "200 років господарського судочинства в Україні: Сучасність і майбутнє" (Одеса, 4–5.12.2008 р.);
міжнародній науково-практичній конференції "Енергетика і право"
(Москва, 10–11.04.2008р.);
засіданні круглого столу "СОТ-Україна: досвід адаптації трансформаційних економік (регіональний аспект)" (Донецьк, 5.03.2008 р.);
Бізнес-зустрічі "Україна в СОТ: можливості та ризики" (Донецьк,
11.09.2008 р.);
ІV-ій міжнародній науково-практичній конференції "Моделі та
інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, економічними та техничними системами" (Луганськ, 24–26.04.2008 р.);
ІV-ій міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні проблеми
розвитку легкої і харчової промисловості" (Левадія, 21–23.05.2008 р.);
міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми економіки й
управління в промислових регіонах" (Запоріжжя, 22–24.05.2008 р.);
міжнародній науково-практичній конференції "Трансформація юридичної відповідальності на сучасному етапі розвитку суспільства" (Донецьк,
12.06.2008 р.);
міжнародній науково-практичній конференції "Державне регулювання економічних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування у господарських спорах" (Львів, 16–17.04.2008 р.);
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засіданні круглого столу "Обговорення концепції модернізації ГКУ і
Законопроекту "Про основні засади правового регулювання господарської
діяльності" (Одеса, 13.10.2008 р.).
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України
У 2008 році співробітники Інституту співпрацювали з науково-дослідними установами далекого та близького зарубіжжя зокрема: укладено договір про співробітництво між Інститутом та Кошицьким технічним університетом (республіка Словаччина), яким передбачено: обмін публікаціями та
інформацією, організація спільних конференцій та наукових семінарів, публікація статей у виданнях установ-партнерів, співпраця при виконаннях
науково-дослідницьких робіт, спільна реалізація двосторонніх та міжнародних проектів, підготовка наукових кадрів, науковий обмін та стажування.
Інститут брав участь та виграв конкурс спільних науково-дослідних
проектів Національної академії наук України та Російського фонду
фундаментальних досліджень (РФФД), за напрямом "науки про людину та
суспільство" (Постанова Президії НАН України №104 від 02.04.2008р.).
Тема НДР "Наукові основи інтегрованого управління використанням ресурсів і забезпеченням економіко-екологічної безпеки в Азовському морі в
економічних інтересах України та Російської Федерації", виконання якої
проводиться спільно з Південним науковим центром РАН (Ростов-на-Дону),
строк виконання 2008–2009 рр.; у міжнародному науково-технічному
співробітництві з Балканською Екологічною Асоціацією та Російською
радою Громадянських Інституцій.
Вчені Інституту, аспіранти та здобувачі за звітній період брали участь
у більш ніж 30 Міжнародних конференціях, що проходили в Україні, а
також у семи Міжнародних конференціях за кордоном (Росія, Білорусь,
Латвія, Польща, Молдова, Корея) серед яких:
Міжнародна конференція "Великий Чорноморський регіон: виклики
двадцять першого сторіччя", Москва, червень;
XIV Міжнародна конференція "Освіта в інтересах сталого розвитку",
Росія, м. Великий Новгород, липень;
Міжнародна конференція "Управління басейном транскордонної
ріки Дністер та Водна рамкова Директива Європейського Союзу", м. Кишинів, жовтень;
Международная научная конференція "Современные проблемы морской инженерной экологии" (изыскания, ОВОС, социально-экономические
аспекты), м. Ростов-на-Дону, червень;
10-й Міжнародний науково-промисловий форум
енергетичної та
екологічної безпеки "Великі ріки", Росія, м. Нижній Новгород, травень;
Міжнародна наукова конференція "Культура і ринок", Польща,
м. Люблін, травень;
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Еколого-економічний механізм збереження біорізноманіття природних територій, що особливо охороняються", Республіка Білорусь, вересень.
Директор Інституту академік НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В. 6–12 груд. у складі Урядової делегації взяв участь в науковопрактичному семінарі в Республіці Корея з проблем виходу з фінансової та
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економічної кризи. Обговорення та дискусії були організовані в Корейському інституті розвитку (м. Сеул), Ексімбанку, комісії по інвестиціям при
Міністерстві фінансів і розвитку Республіки Корея.
Співробітники Інституту є членами багатьох міжнародних організацій, серед яких: Міжнародна асоціація по опрісненню і водним ресурсам
(УДА), Міжнародна екологічна організація "Дунайський екологічний форум", Міжнародна комісія з захисту р. Дунай, Балканська екологічна
асоціація.
Інститут регіональних досліджень НАН України
Протягом 2008 р. міжнародне наукове співробітництво Інституту здійснювалося в рамках діючих угод про наукову співпрацю з Інститутом економіки НАН Білорусі (м. Мінськ, Білорусь); Державною вищою школою фахової
освіти (м. Ярослав, Польща); Головним Інститутом гірничої справи (м. Катовіце, Польща); Вищою економічною школою (м. Білосток, Польща); Вищою
школою маркетингового управління та іноземних мов (м. Катовіце, Польща);
Вищою господарською школою (м. Перемишль, Польща); Свєнтокшиською
Академією ім. Яна Кохановського в Кельце (Польща); Факультетом економіки
та суспільних наук Ніредьгазького інституту (Угорщина); Центром
регіональних досліджень Угорської АН (м. Печ, Угорщина); Економічним
факультетом Кошіцького технічного університету (Словаччина).
У звітному році підписано нову угоду про наукове співробітництво з
Державною вищою школою фахової освіти (м. Ярослав, Польща). Досягнуто
домовленості щодо підписання угоди про наукову співпрацю з Відділом
економіки Жешувського університету (м. Жешув, Польща).
Прикладами практичної реалізації двосторонніх угод про співробітництво стали організація спільних наукових конференцій та семінарів,
підготовка наукових кадрів, публікація статей у виданнях установ-партнерів, координація наукових досліджень визначеної тематики, тощо.
Зокрема в рамках угоди про співробітництво з Державною вищою
школою фахової освіти (м. Ярослав, Польща) у звітному році: організовано
та проведено 3 наукові конференції (в т. ч. 1 – за кордоном), в яких взяли
участь 6 вчених Інституту; розпочато роботу над підготовкою проекту в
рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-БілорусьУкраїна на 2007–2013 роки; три польські науковці працюють над дисертаціями в Інституті як здобувачі; опубліковано 4 статті польських вчених у
наукових виданнях Інституту та 4 статті науковців Інституту у виданнях
Ярославської Державної вищої школи фахової освіти.
В рамках угоди про співробітництво з Головним Інститутом гірничої
справи (м. Катовіце, Польща) було підготовлено заявку на проект
"Стратегія розвитку інноваційних технологій в регіоні в контексті процесів
конвергенції та дивергенції Польщі й України в умовах інтенсифікації
процесів глобалізації" на конкурс спільних українсько-польських науковотехнічних проектів на 2009–2011 роки, оголошений Міністерством освіти і
науки України та Міністерством освіти і вищої школи Республіки Польща.
В рамках угод про співробітництво з Ніредьгазьким Інститутом (Угорщина) та Економічним факультетом Кошіцького технічного університету
(Словаччина) здійснювався обмін публікаціями у виданнях установпартнерів.
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Протягом 2008 року здійснено 8 закордонних відряджень вчених
Інституту для участі у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах,
зустрічах та переговорах, в т.ч. – 2 за безвалютним обміном. За цей період
прийнято 14 іноземних вчених.
Опубліковано 22 статті в зарубіжних наукових виданнях обсягом 11
обл.-вид. арк., подано до друку в закордонні видання 5 статей.
Інститут був співорганізатором 8 міжнародних конференцій та
семінарів в Україні, та 1 – за кордоном. Вчені Інституту виступали з доповідями на 8 наукових конференціях та семінарах за кордоном (в т.ч. Польщі,
ФРН), на яких було виголошено 14 доповідей. 2 провідні вчені Інституту
задіяні до читання лекцій в закордонних організаціях-партнерах.
Інститут є відомим за кордоном центром підготовки наукових кадрів.
Зокрема у звітному році тут захистив докторську дисертацію М. Борущак
(Польща). Здобувачами для підготовки кандидатських дисертацій в
Інституті є 2 польських вчених.
Основними тематичними напрямами міжнародного наукового
співробітництва Інституту у звітному році були:
1. Проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів
та транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних та
глобалізаційних впливів.
У 2008 р. науковці Інституту приймали участь у спільному проекті
"Новий рівень добросусідських відносин – розвиток польсько-української
стратегії транскордонної співпраці", в рамках Програми Добросусідства
Польща – Білорусь – Україна INTERREG ІІІА/ТАСІS CBC 2004–2006
(основний виконавець з українського боку – Агенція регіонального
розвитку та європейської інтеграції, м. Львів). Вчені інституту входили до
складу робочої групи, яка розробила спільну українсько-польську стратегію
транскордонного співробітництва.
26–27 черв. 2008 р. Інститут спільно з Агенцією регіонального розвитку та європейської інтеграції провів Міжнародну науково-практичну конференцію "Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів".
Тематичні напрямки конференції: організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності прикордонних регіонів; спільна
стратегія розвитку українсько-польського транскордонного регіону; теоретичні та прикладні аспекти формування та функціонування кластерів; стратегії формування та підтримки кластерів у прикордонних регіонах.
В роботі конференції взяли участь представники центральних та регіональних органів влади, науковці (серед них 14 докторів наук), фахівці з питань регіонального розвитку, іноземні учасники з Німеччини, Польщі,
Литви.
Вчені Інституту також взяли участь у низці міжнародних конференцій
та семінарів з цієї проблематики, зокрема у Міжнародній науковій
конференції "Економічний потенціал регіонів на польсько-українському
прикордонні" (м. Ярослав, Польща), ІІІ міжнародній науковій конференції
"Конкурентність і інноваційність" (Жешув, Польща), ІV міжнародній науковій конференції "Актуальні проблеми розвитку туристики в країнах
Центрально-Східної Європи" (Зешит, Польща), семінарах "Трансрегіональний торгово-технологічний трансфер – виклик третього тисячоліття", "Майбутнє Німеччина-Польща-Україна, Сусідство-Асоціація-членство?" та ін.
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В грудні 2008 р. в Інституті було проведено робочу зустріч з ректорами Ярославської Державної вищої школи фахової освіти, Жешувської
вищої школи управління та представником Краківського економічного університету з питання організації спільного проекту в рамках нової Програми
транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна на 2007–
2013 рр. Досягнуто домовленості про підготовку спільної заявки на
виконання проекту по проблематиці взаємодії науки і бізнесу в питаннях
регіонального розвитку і транскордонного співробітництва.
2. Просторовий розвиток та територіальне планування регіонів.
З 2007 р. Інститут регіональних досліджень НАН України і Міністерство будівництва та транспорту Тюрінгії (ФРН) у рамках Європейської академії регіонів реалізують спільний українсько-німецький проект "Планування просторового розвитку для Львівського регіону". В рамках даного
проекту з 30 берез. – 5 квіт. 2008 р. в Тюрінгії перебувала група науковців
та фахівців, до складу якої входили і представники Інституту д.т.н. Габрель М.М. та к.т.н. Гоблик А.В. Вони пройшли стажування у планувальних
установах федеральної землі Тюрінгія з метою вивчення методик передпроектного аналізу, практики розробки концепцій та планів просторового
розвитку, використання сучасних інформаційних технологій в проектуванні на регіональному рівні. Програмою стажування було передбачено науково-практичні семінари, ознайомлення українських спеціалістів з роботою
регіонального планувального товариства в Південно-Західній Тюрінгії, відвідання планувального бюро Північної Тюрінгії, екскурсії на об’єкти та
території житлового, культурного, туристичного та рекреаційного використання, а також зустрічі з бургомістрами міст Гільдбурггаузен, Обергоф
та Ляйнфельде.
У рамках даного проекту 9–10 верес. 2008 р. в Інституті регіональних
досліджень НАН України відбувся Міжнародний науково-практичний
семінар з питань просторового планування. Метою семінару було обговорення методики планування територіальних одиниць обласного і нижчого
рівня в Україні, питань розробки Схеми планування території Львівської
області, урахування техногенних ризиків в просторовій організації територій, зокрема гірських районів Львівщини.
На замовлення Головного управління містобудування, архітектури та
просторового розвитку Львівської обласної державної адміністрації у листопаді-грудні поточного року фахівцями Інституту підготовлено проект Концепції просторого розвитку гірських районів Львівщини. У 2009 р. передбачається продовження робіт з планування території гірських районів Львівщини з використанням нових підходів до організації та методики просторового планування і залученням консультантів із федеральної землі Тюрінгія.
У травні 2009 р. спільно із Державною вищою школою фахової освіти
(м. Ярослав) та Комітетом з просторового господарювання Польської АН (м.
Краків) заплановано проведення Міжнародної науково-практичної конференції "Метрополії та метрополійні регіони у Східній Європі".
3. Соціально-економічні та еколого-економічні дослідження Карпатського регіону.
16–17 жовт. 2008 р. Інститутом була проведена ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та
стратегія дій". Метою конференції було обговорення актуальних соціально105
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економічних та екологічних проблем Українських Карпат, вироблення
концептуальних підходів та практичних рекомендацій щодо їх вирішення в
контексті Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Слід
відзначити, що це вже друга конференція, присвячена цій проблематиці
(перша відбулася у листопаді 2006 р.) і такі конференції регулярно проводитимуться і надалі. У конференції взяли участь провідні вчені та фахівці
зі Львова, Івано-Франківська, Луцька, Чернівців, Ужгорода, Києва, представники центральних, регіональних та місцевих органів влади Карпатського регіону, а також фахівці з Польщі.
У 2009 р. планується налагодження тісної співпраці з Координаційною радою з питань гірської політики (м. Краків, Польща).
Інститут регіональних досліджень НАН України в особі д.е.н., проф.
Мікули Н.А. бере участь в роботі Українсько-польської міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва, а також в
засіданнях експертів Карпатського єврорегіону.
У 2009 р. заплановані відрядження українських учених до науковихустанов Польщі, Угорщини, Словаччини та прийом іноземних вчених з
цих країн в рамках безвалютного еквівалентного обміну, а також в
Німеччину – за рахунок доброчинного Фонду Герті.
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України
Вчені Інституту активно долучаються до міжнародних наукових
досліджень проблем народонаселення.
Головні напрями міжнародного співробітництва Інституту у 2008 році:
Реалізація спільних науково-дослідних програм з іноземними
науковими установами.
Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах.
Консультації з міжнародними експертами.
Обмін науковою літературою та періодичними виданнями.
Розробка пропозицій та рекомендацій з проблем галузей соціальної
політики та інфраструктури.
Наукові доробки співробітників Інституту неодноразово використовувалися для підготовки матеріалів міжнародних організацій – Представництва Світового банку, Міжнародної організації міграції, Фондом народонаселення ООН (UNFPA), дитячим фондом ООН, ПРООН в Україні та ін.
Зокрема: співробітництво з Представництвом ООН в Україні: обмін науковою інформацією та розробкою пропозицій та рекомендацій з проблем
галузей соціальної інфраструктури;
співробітництво з Фондом народонаселення ООН (UNFPA): розробка
так званої "карти бідності", побудованої на рівні територіальних одиниць
України з використанням даних Всеукраїнського перепису населення;
презентація карти бідності України за участю представників Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та Державного комітету статистики України в м. Києві у червні поточного року;
засідання постійно діючого круглого столу на тему "Дітородні орієнтації та народжуваність в Україні: сучасний стан та перспективи" за участю
провідних фахівців Фонду народонаселення ООН;
співробітництво з дитячим фондом ООН (UNICEF) в рамках глобального міжнародного проекту "Бідність дітей"; в частині наукових розробок
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за проблемою бідності дітей в Україні проведено дослідження щодо проблем
бідності та нерівних можливості серед дітей в Україні; проведено семінар по
обміну міжнародним досвідом з досліджень проблем бідності серед дітей;
співробітництво з Програмою розвитку ООН (ПРООН): участь у підготовці національної доповіді з людського розвитку 2007 р.; засідання постійно діючого круглого столу на тему "Інкорпорація Цілей розвитку тисячоліття в систему стратегічного планування в Україні" за участю провідних
фахівців ПРООН; засідання постійно діючого круглого столу на тему "Карта
бідності: методика побудови та практика використання" за участю
провідних фахівців ПРООН;
співробітництво з Варшавською вищою економічною школою (Польща): обмін науковою інформацією та розробкою пропозицій та рекомендацій з проблем галузей соціальної інфраструктури.
співробітництво зі Світовим банком (World Bank): консультації в рамках проекту Пенсійна реформа та розвиток системи соціального страхування
в Україні; дослідження проблем бідності, оцінки ефективності системи
соціальної допомоги в Україні та моделювання варіантів соціальної політики;
проведення наукових семінарів щодо методики Світового Банку з розрахунків
паритету купівельної спроможності, показників бідності та оцінки
ефективності системи соціальної допомоги за участю міжнародних експертів;
виступ на засіданні круглого столу консультанта Світового банку провідного
фахівця з питань бідності та оцінки рівня життя Лучіана Попа з доповіддю
"Паритет купівельної спроможності та порівняння рівнів бідності";
співробітництво з Міжнародною організацією праці (МОП): консультації щодо налагодження соціального діалогу в Україні;
співробітництво з Міжнародною організацією міграцій: проведення
Міжнародної науково-практичної конференції "Міграція населення в
контексті соціально-економічного розвитку" 13 лист. 2008 року у м. Києві;
співробітництво з Агентством США з Міжнародного розвитку
(USAID): консультації в рамках проекту розвитку ринків капіталу;
співробітництво з Єврокомісією: консультації, робочі зустрічі щодо
статистичного забезпечення демографічних та соціальних досліджень;
співробітництво з посольством Республіки Казахстан: підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо демографічної ситуації та демографічної політики в Україні для Надзвичайного і Повноважного Посла
Республіки Казахстан в Україні;
співробітництво з Міжнародною організацією міграції: проведена
спільна науково-практична конференція "Міграція населення в контексті
соціально-економічного розвитку";
співробітництво з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ);
співробітництво з Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ);
співробітництво з Центром дослідження населення та розвитку КНР:
зустрічі представників Центру та Інституту, метою якої було налагодження
довготривалої, взаємовигідної співпраці;
співробітництво з інтернет-виданням "Демоскоп Weekly" Центру демографії та екології людини (Москва, Росія).
Науковці Інституту беруть активну участь у спільних з представниками міжнародних організацій заходах та приймають у себе їх представників.
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4 квітня 2008 р. в Інституті демографії та соціальних досліджень НАН
України відбулося засідання постійно діючого круглого столу на тему "Методологічні аспекти та практичне застосування показника паритету купівельної спроможності", у якому з доповіддю "Паритет купівельної спроможності та порівняння рівнів бідності" виступив консультант Світового
банку провідний фахівець з питань бідності та оцінки рівня життя Лучіан
Поп. У доповіді було розкрито методико-методологічне підґрунтя, можливості застосування паритету купівельної спроможності, а також нові
підходи до вимірювання бідності.
7 квітня 2008 р. Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН
України на прохання керівництва КНР було прийнято делегацію Центру
досліджень населення і розвитку КНР у складі: Ma Li – Директора центру
досліджень населення і розвитку КНР, Zhang Xuying – старшого експерта,
Luo Xiaoqin – експерта, Gui Jiangfeng – експерта-асистента, Chen Jiapeng
експерта-асистента та Han Feng – перекладача.
У ході зустрічі, основною метою якої було налагодження довготривалої, взаємовигідної співпраці між названими науковими установами, було
заслухано виступ-презентацію керівника китайської делегації пані Ma Li, у
якій йшлося про завдання, функції та роль Центру дослідження населення
та розвитку КНР у здійсненні заходів державної політики у сфері демографії та народонаселення. Представники Інституту демографії та соціальних досліджень, зі свого боку, поділилися власним досвідом і висловили
ряд пропозицій та побажань стосовно покращання роботи та підвищення
ефективності діяльності Центру. У процесі обговорення учасники зустрічі
ознайомились зі специфікою діяльності споріднених наукових установ та
обмінялися результатами досліджень.
25 квітня 2008 р. Інститутом демографії та соціальних досліджень
НАН України було прийнято офіційну делегацію Словацької Академії Наук
на чолі із Генеральним секретарем Любомиром Фальтаном.
Основною метою зустрічі було налагодження довготривалої, взаємовигідної співпраці між Інститутом демографії та соціальних досліджень
НАН України та науковими установами, що входять до складу Словацької
Академії Наук. У ході зустрічі було заслухано виступ-презентацію Генерального секретаря Словацької АН Любомира Фальтана щодо структури
Словацької АН та специфіки функціонування наукових установ, що входять до її складу. Директор Інституту демографії та соціальних досліджень
Е.М. Лібанова у своєму виступі презентувала умови та особливості
діяльності ІДСД НАН України. У процесі обговорення учасники зустрічі
ознайомились зі специфікою діяльності споріднених наукових установ та
обмінялися результатами досліджень.
У результаті зустрічі обома сторонами було схвалено пропозицію щодо
подальшої взаємовигідної співпраці.
Протягом жовтня–грудня 2008 року по лінії міжнародної програми
обміну в галузі освіти (The Fullbright Program, USA) в Інституті демографії
та соціальних досліджень НАН України перебував представник університету Північної Кароліни Професор Олег Воловина. Метою перебування в
ІДСД пана Воловини було ознайомлення із методологічними та прикладними аспектами демографічного прогнозування, яке здійснюється фахівцями Інституту, а також ознайомлення українських фахівців зі специфікою
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названого прогнозування в США, у тому числі в університеті Північної
Кароліни.
На виконання Угоди між Комітетом із системного аналізу при Президії НАН України та Міжнародним Інститутом прикладного системного
аналізу (IASSA) та за результатами відбору поданих заявок (із поданих
більше 900 відповідним органом IASSA розглянуто понад 300 та обрано 50
осіб) було направлено на навчання до Літньої школи для молодих науковців
в м. Лаксенбург старшого наукового співробітника Інституту, к.е.н. Шевчука П.Є. Метою поїздки була реалізації поданої заявки про прогноз освітнього рівня населення України за методиками та консультаціями спеціалістів Міжнародного інституту прикладного системного аналізу. Кошти на
відрядження було виділено Комітетом системного аналізу (КСА) при
Президії НАН України.
Під час перебування в Літній школі Шевчук П.Є. отримав навички
роботи з програмними продуктами, розробленими фахівцями IASSA та
Віденського інституту демографії (VID), зокрема такими як PDE та РорЕdі.
Вони дозволяють розробляти мультистатусні прогнозні моделі, зокрема,
орієнтовані на прогнозування розподілу населення за певними категоріями
(рівня освіти, зайнятості, типом поселення) за заданими ймовірностями
переходу (між освітніми рівнями або міграції між міськими та сільськими
поселеннями). Також ознайомився з основними можливостями програмних
продуктів R та Моrtрак.
За результатами навчання та прилюдної доповіді на останній літній
робочій групі Шевчук П.Є. отримав диплом. Також за результатами роботи
над проектом було підготовлено та подано до друку статтю "Прогноз
освітнього рівня населення України до 2050 р."
Науковий співробітник Інституту, к.е.н. Гвелесіані А.Г. проходила
наукове стажування у Муніципальному університеті ім. Нельсона Мандели,
м. Порт Елізабет, ПАР. За результатами стажування підготовлено статтю
("Рівень та структура диференціації доходів домогосподарств ПАР") для
публікації за кордоном.
Провідний науковий співробітник сектору проблем тривалості життя і
здоров’я населення Левчук Н.М. проходить навчання у Міжнародній школі
демографічних досліджень імені Макса Планка у м. Росток Німеччина.
Крім того, співробітники Інституту впродовж 2008 року взяли участь
в 22 міжнародних конференціях, форумах, конгресах, сесіях, семінарах, що
проходили за кордоном, зокрема: міжнародна науково-практична конференція "Статистика в диалоге общества и власти", (27–30 січ., м. Санкт-Петербург, Росія); міжнародний семінар Workshop on Survey Sampling Theory
and Methodology в рамках Проекту "Розширення Балтійсько-Скандинавської співпраці з вибіркового методу, включаючи Україну та Білорусь", що
підтримується програмою "Вісбі" Шведського інституту (The Visby Programme of the Swedish Institute) (26–29 серп. 2008 р. Кюресааре, Естонія);
семінар Projecting Tomorrow’s Workforce Needs Seminar, фінансованого
Міжнародною Організацією Праці (International Labour Organization) в
рамках Програми Anti-Trafficking Programme (14–24 жовт., Вашингтон,
США); тренінг "Advanced method of Survey Sampling", фінансованого
Європейською Асоціацією Вільної Торгівлі (European Free Trade Association
EFTA) в рамках Програми ENP Statistical Training Programme 2008
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(26 жовт. – 1 лист., м. Нюшатель, Швейцарія); конференція ООН з
міжнародної міграції за фінансової підтримки Фонду народонаселення ООН
(6–8 трав., м. Мінськ, Білорусь); конференція The European Conference on
Quality in Official Statistics (8–11 лип., Рим, Італія); міжнародна конференція "Россия-СНГ: формирование моделей регионального сотрудничества
(междисциплинарный подход)" (14–17 лип., м. Саратов, Росія); міжнародний семінар з теорії та методології вибіркових обстежень (Workshop on
Survey Sampling Theory and Methodology) (26–29 серп., м. Кюресааре,
Естонія); науково-практична конференція, за міжнародною участю "Демографическое будущее России: проблемы и пути решения". Інститут
соціально-політичних досліджень РАН, (19–21верес., м. Москва, Росія); V
міжнародна конференція "Вибіркові обстеження в соціальних та економічних дослідженнях" (V Conference Survey Sampling in Social and Economic
Research) (8–10 верес., Академія економіки ім. Карола Адамеско, м. Катовіца, Польща); Annual SASA conference в рамках стажування у Муніципальному університеті ім. Нельсона Мандели, (27–30 лист., м. Порт Елізабет, ПАР); міжнародна конференція "UNICEF CEE/CIS Regional Child
Well-being Workshop" в рамках міжнародного співробітництва із Дитячим
Фондом ООН (UNICEF) за глобальним міжнародним проектом "Бідність
дітей" (2–4 квіт., м. Ташкент, Узбекистан); міжнародна конференція
"Workshop on studies on social protection and social inclusion in Belarus,
Moldova and Ukraine" в рамках співробітництва Інституту з TAIEX за
міжнародним проектом "Employment, social affairs and equal opportunities"
(09 вересня, Брюссель); міжнародна конференція UNICEF CEE/CIS Regional
Child Well-being Workshop (2 квіт., м. Ташкент, Узбекистан); щорічна конференція Міжнародної асоціації економіки фемінізму (19–21 черв., м. Турин, Італія); міжнародна конференція з глобальних досліджень (23–26
липня, м. Любляна, Словенія); міжнародний географічний конгрес "Розбудовуючи разом наші території" (12–15 серп., м. Туніс, Туніс); міжнародна
науково-практична конференція "Демографическое будущее России: проблемы и пути решения" (верес., Росія); міжнародна конференція "Европейская конференция по народонаселению (EPC-2008)" (лип., Іспанія); міжнародна конференція "Статистический анализ социально-экономических
трансформаций в центрально- и восточноевропейских странах" (жовт.,
Польща); міждисциплінарна науково-практична конференція "Женщина.
Общество. Образование" (груд., м. Мінськ, Білорусь); міжнародна конференція "Демографическая ситуация в современной России: состояние и
перспективы" (лист., м. Тверь, Росія).
В ході участі в цих заходах підготовлено та виголошено 11 доповідей.
У роботі 43 міжнародних наукових конференціях, семінарах, форумах
тощо, що проводилися в Україні протягом звітного року, взяли участь
загалом 96 науковців Інституту і виголошено 52 доповіді.
Науковці установи беруть активну участь у роботі міжнародних
організацій, а саме:
директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, акад. НАН України Е.М. Лібанова є членом Всесвітнього союзу з
проблем народонаселения, European Association of Labor Economists.
співробітник Інституту, акад. НАН України С.І. Пирожков має звання
почесного професора Пекінського інституту міжнародних порівняльних
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досліджень, є іноземним членом Російської академії природничих наук
ім. В. Вернадського, членом Всесвітнього союзу з проблем народонаселения;
завідувач сектору проблем тривалості життя і здоров'я населення
Н.М. Левчук є членом Європейської асоціації дослідження народонаселення
(EAPC);
завідувач відділу досліджень людського розвитку Л.С. Лісогор – член
International Association of the Economists of Participation з 2008 року;
головний науковий співробітник відділу проблем якості демографічних
процесів, д.е.н., проф. В.С. Стешенко є членом Всесвітнього союзу з проблем
народонаселения, член Міжнародної організації з наукового дослідження
населення (IUSSP – International Union for the Scientific Study of Population);
провідний науковий співробітник відділу соціально-демографічної статистики, к.е.н., с.н.с. О.М. Гладун – член Міжнародної організації з наукового дослідження населення (IUSSP – International Union for the Scientific
Study of Population), член Міжнародної асоціації статистиків з обстежень
(IASS – International Association of Survey Statistician) Міжнародного
Інституту статистики (ISI – The International Statistical Institute);
провідний науковий співробітник відділу проблем якості демографічних процесів Н.О. Рингач є членом Світової Федерації Українських лікарських товариств;
завідувач відділу соціально-демографічної статистики, д.е.н. В.Г. Саріогло, а також співробітники його відділу, к.е.н. Огай М.Ю., О.В. Лиса,
Г.І. Терещенко, Н.А. Ващаєва – члени Міжнародної асоціації статистиків з
обстежень (IASS – International Association of Survey Statistician) Міжнародного Інституту статистики (ISI – The International Statistical Institute).
В рамках міжнародної співпраці Інституту демографії та соціальних
досліджень НАН України, зокрема відділу досліджень рівня життя населення, з Фондом народонаселення ООН (UNFPA) на 2009 р. заплановано
проведення серії круглих столів щодо дослідження проблем бідності в
Україні та побудови "карти бідності" на межпереписний період за даними
Всеукраїнського перепису населення.
Науково-дослідний центр індустріальних
проблем розвитку НАН України
В 2008 р. НДЦІПР НАН України міжнародне наукове та науковотехнічне співробітництво здійснював згідно з угодою про співробітництво у
галузі науки та освіти, що була підписана між НДЦІПР НАН України та
Інститутом економіки Уральського відділення Російської Академії Наук та
Уральським державним технічним університетом.
НДЦІПР НАН України у звітному році брав також участь у роботі
Робочої групи з розроблення проекту національної стратегії формування і
розвитку транскордонних кластерів, яка створена Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та координує свою діяльність з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи.
У 2008 р. співпраця з зарубіжними науковими установами здійснювалася за такими напрямками: проведення спільних науково-практичних
конференцій, підготовка спільних наукових доповідей та видань.
Науковцями Центру було опубліковано у наукових виданнях за кордоном 5
наукових статей, в тому числі 4 статті у Росії; 1 стаття – у Польщі.
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Статистичні дані щодо міжнародної співпраці установ
Відділення економіки НАН України
№
з/п

Установи Відділення економіки НАН України

Статистичні дані по
установах Відділення

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

Х

Всього по
Відділенню

Кількість монографій,
опублікованих за кордо1 ном

–

1

–

–

1

1

–

–

–

2

5

Кількість наукових статей, опублікованих у
2 закордонних журналах

28

10

2

25

4

8

22

3

5

3

110

1

–

1

–

1

1

–

–

–

5

82

5

36

18

7

8

96

29

6

336

20

3

15

18

30

14

52

10

3

177

3

1

–

1

1

10

–

2

1

25

3

–

17

2

25

14

11

12

5

98

3

4
5

6

7

Кількість міжнародних
грантів, отриманих установами Відділення
1
Кількість науковців, що
взяли участь у міжнародних форумах
49
Кількість представлених
доповідей
12
Кількість чинних угод
між установами
Відділення і закордонними організаціями
6
Кількість закордонних
вчених, які були прийняті установами
Відділення
9

Установи Відділення економіки НАН України: І – ДУ “Інститут економіки і прогнозування”,
ІІ – Інститут економіки промисловості, ІІІ – Рада по вивченню продуктивних сил України,
ІV – Інститут світової економіки і міжнародних відносин, V – Інститут економіко-правових
досліджень, VІ – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, VІІ –
Інститут регіональних досліджень, VІІІ – Інститут демографії та соціальних досліджень, ІХ –
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку, Х – Закарпатський регіональний
центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень
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