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Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2016 році  

№ 
п/п 

Назва розробки 

Вид тематики 
(державна; 
програмно-
цільова та 
конкурсна 
тематика 

НАН України; 
відомча 
тематика; 

госпдоговірна 
тематика) 

Показники результативності, 
значення для галузей 
економіки, економічна 

ефективність 

Місце 
впровадження 

(назва 
організації, 
відомча 

належність, 
адреса) 

Дата 
впрова-
дження  

Перспективи подальшого 
використання 

1 2 3 5 6 7 8 

1. Проект закону України  
«Про спеціальний 
режим інвестиційної 

діяльності на територіях 
пріоритетного розвитку 

у гірських зонах 
України» 

відомча 

тематика 

У формі проекту законодавчого акту 
викладені основні положення щодо 
суті, порядку запровадження та 
механізму функціонування 
спеціального режиму інвестиційної 
діяльності у гірських зонах України. 
Обґрунтовано необхідність 
прийняття закону. 

Комітет Верховної 
Ради України з 

питань екологічної 
політики, 

природокористуван
ня та ліквідації 

наслідків 
Чорнобильської 
катастрофи 

(м. Київ, 

вул. Грушевського, 
5)  

18.02. 

2016 р. 

Прийняття відповідного 
законопроекту 

(внесений до Верховної Ради 
України та зареєстрований  

за №4102) 

2. Науково-аналітична 
доповідь 

«Конкуренто-
спроможність 
промисловості 

регіонів України» 

відомча 

тематика 

Побудовано рейтинг регіонів України 
за рівнем конкурентоспроможності їх 
промисловості. Розроблено комплекс 
заходів, спрямованих на посилення 
конкурентних переваг промислового 
сектора національної економіки в 
умовах глобалізації. 

Верховна Рада 
України, 

 Комітет з питань 
європейської 
інтеграції 

(м. Київ, 

вул. Грушевського, 
5) 

20.12. 

2016 р. 

Матеріали доповіді будуть 
використані при розробці 
нормативно-правових 

документів, спрямованих на 
забезпечення розвитку 
промислового сектора 
національної економіки 
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3. 
Доповідна записка 

«Регулювання 
внутрішньорегіо-
нальних диферен-
ціацій соціально-
економічного 

розвитку в умовах 
реформування 
місцевого 

самоврядування в 
Україні». 

відомча 

тематика 

Обґрунтовано методичні підходи до 
оцінки результативності та 
ефективності реалізації економічної 
політики в умовах реалізації реформи 
місцевого самоврядування та 
бюджетної децентралізації, які 
базуються на результатах 
соціологічного та експертного 
опитування, введенні індикаторів 
оцінки якості виконання функцій, 
надання адміністративно-
управлінських послуг та 
результативності виконання 
стратегічних та програмних 
документів.  

Міністерство 
економічного 

розвитку і торгівлі 
України 

(м. Київ, вул. 
Грушевського 12/2)

17.11. 

2016 

Використання у роботі 
структурних підрозділів 

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України. 

4. Методичні 
рекомендації щодо 

оцінювання 
потенційних доходів 

об’єднаних 
територіальних 

громад 

відомча 

тематика 

Розроблено рекомендації щодо 
оцінювання потенційних доходів 
бюджетів об’єднаних територіальних 
громад в розрізі власних доходів та 
офіційних трансфертів. Дані 
рекомендації апробовані при 
здійсненні прогнозних розрахунків 
доходів перспективних об’єднаних 
територіальних громад Львівської 
області. 

 

Міністерство 
регіонального 
розвитку, 

будівництва та 
житлово-

комунального 
господарства 
України, 

Департамент з 
питань місцевого 
самоврядування та 
територіальної 
організації влади 

(м. Київ, вул. 
Велика 

Житомирська, 9)  

15.07. 

2016 

 

Використання при оцінці 
фінансової спроможності 
перспективних об’єднаних 
територіальних громад, які 
пропонуються згідно з 

проектами перспективних 
планів формування об’єднаних 

територіальних громад. 

5. Наукова доповідь 
«Адміністративно-

територіальний устрій 
України: теоретичні 
основи та практика 
реформування» 

 

відомча 

тематика 

Обґрунтовано теоретико-методичні 
засади реформування адміністративно-
територіального устрою в Україні. 
Проведено аналіз та оцінку результатів 
реалізації реформи у 2014-2016 роках. 
Розроблено пропозиції щодо подальшого 
реформування місцевого самоврядування 
й територіальної організації влади в 
Україні. 

Комітет з питань 
державного будів-
ництва, регіо-

нальної політики та 
місцевого 

самоврядування 
Верховної Ради 

України 

16.06. 2016 р. Використання в роботі Комітету 
при розробці нормативно-

правових документів з питань 
реформування місцевого 

самоврядування та 
адміністративно-терито-

ріального устрою в Україні 
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(м. Київ, 

вул. Грушевського, 
5) 

Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 

України 
(м. Київ, вул. 
Хрещатик, 24) 

21.09. 
2016 р. 

Міністерство 
економічного 

розвитку і торгівлі 
України  

(м. Київ, вул. 
Грушевського 12/2)

26.09. 
2016 р. 

6. Науково-аналітична 
записка 

«Інституційно-
правові проблеми 

розвитку 
сільськогосподарської 
кооперації в Україні 

та напрями їх 
вирішення» 

відомча 

тематика 

Висвітлено сучасні проблеми 
розвитку сільськогосподарської 
виробничої та обслуговуючої 
кооперації в Україні. Доведено 
наявність системних протиріч 
сучасного законодавства України 
щодо обмежень легітимізації 
правового статусу 
сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, як 
неприбуткових організацій. 
Обґрунтовано підходи до системного 
державного врегулювання політики 
децентралізованого стимулювання та 
сприяння розвитку 
сільськогосподарської кооперації в 
Україні. 

Міністерство 
фінансів України 

(м. Київ, вул. 
Грушевського 12/2)

5.08. 
2016 р. 

Використання в роботі 
міністерств при розробці 
нормативно-правових та 
стратегічних документів з 

питань розвитку 
сільськогосподарської 

кооперації 

7. Науково-аналітична 
доповідь «Структурні 
зміни прикордонного 

ринку праці як 
індикатор 

ефективності 
соціальної політики 

держави» 

 

програмно-
цільова та 
конкурсна 

тематика НАН 
України 

Обґрунтовано організаційно-
методологічні та методичні засади 
оцінки економічної та соціальної 
ефективності структурних змін 
прикордонних ринків праці. Зроблено 
розрахунки ефективності 
структурних зрушень на ринку праці. 
Представлено результати 
дослідження транскордонної 
мобільності населення в межах 
Львівського і Підкарпатського 
регіонів. Проаналізовано структурні 
зміни ринку праці в туристичному 
сегменті на прикладі областей 
Західного регіону України. 

Львівський 
обласний центр 
зайнятості  

(м .Львів, вул. 
Бортнянського, 11а)

  

23.12. 

2016 р. 

Використання при розробці та 
реалізації регіональних стратегій
та програм зайнятості населення 

та транскордонного 
співробітництва. 

8. Науково-аналітична 
доповідь «Розвиток 
транскордонного 
співробітництва» 

відомча 

тематика 

Проаналізовано сучасний стан та 
тенденції розвитку транскордонного 
співробітництва України; окреслено 
особливості соціально-економічного 
розвитку транскордонних регіонів за 

Комітет Верховної 
Ради України з 

питань європейської 
інтеграції, (м. Київ,

28.03. 

2016 р. 

Використання при розробці 
нормативно-правових та 

програмних документів з питань 
транскордонного 
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вул. Грушевського, 
5) 

Комітет Верховної 
Ради України з 

питань державного 
будівництва, 
регіональної 
політики та 
місцевого 

самоврядування 

 (м. Київ, 

вул. Грушевського, 
5) 

28.04. 

2016 р. 

 участі України; досліджено 
функціонування нових форм 
транскордонного співробітництва; 
наведено результати експертного 
опитування представників органів 
місцевої влади з 16 прикордонних 
областей України з питань розвитку 
транскордонного співробітництва; 
обґрунтовано пропозиції щодо 
активізації транскордонного 
співробітництва та вдосконалення 
його інституційно-правового та 
фінансового забезпечення. 

Міністерство 
регіонального 
розвитку, 

будівництва та 
житлово-

комунального 
господарства 
України 

(м. Київ, вул. 
Велика 

Житомирська, 9) 

28.04. 

2016 р. 

співробітництва 

 

 

 


