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Довідка про творчий внесок 
головного наукового співробітника відділу економічної теорії 

Інституту економіки та прогнозування НАН України, 
академіка НАН України, доктора економічних наук, 

професора, заслуженого діяча науки і техніки України 
Білоруса Олега Григоровича 

в дослідження і розробку наукової проблематики по Циклу роботи 
«Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір» 

представленого на здобуття Державної премії України в 2019 році

Академік НАН України Білорус О. Г. видатний вчений економіст-міжнародник, 
дійсний член Міжнародної академії бізнесу і менеджменту (з 1992 р.), всесвітньо відомий 
дипломат, засновник і перший директор Інституту світової економіки і міжнародних 
відносин НАН України (1990 р.), засновник і перший ректор першого в колишньому СРСР 
Міжнародного інституту менеджменту -  МІМ-Київ (1989 р.), перший Посол незалежної 
України в США, екс-директор Департаменту промисловості, науки і техніки ЄЕК ООН 
(1979-1986 рр.), екс-президент Української асоціації Римського клубу, Президент 
Міжнародного інституту глобалістики.

Вніс визначний вклад в заснування і розвиток цілого ряду наукових шкіл, в тому 
числі Української наукової школи глобалістики, глобальної інтеграції і глобального 
конвергенційного співрозвитку. В період 1962-2019 рр. здійснив розробку і формування 
таких нових напрямів наукових досліджень як теорія глобальної соціально-економічної 
конвергенції та інтеграції, міжнародний і стратегічний державний менеджмент. Став 
розробником оригінальної наукової теорії світ-системи постіндустріального фінансово- 
економічного глобалізму і теорії конвергентно-конкурентної конвергенції та інтеграції 
транзитивних країн, в тому числі і України, в глобальні системи соціально-економічного 
співрозвитку. Результати його досліджень є вагомим вкладом в розробку наукових основ 
довгострокової Національної стратегії інтеграції України в глобальні соціально- 
економічні системи і структури.

В процесі наукових досліджень починаючи з 1962 р., він відкрив ряд об’єктивних 
економічних законів світового співрозвитку, в тому числі закон глобальної соціально- 
економічної неоконвергенції, закон глобальної соціально-економічної синергетики, закон 
глобальної конкурентної соціально-економічної інтеграції авангардних і транзитивних 
країн. Досліджуючи метаморфози глобального капіталу відкрив і обгрунтував 
закономірності трансформації його структури в напрямі невпинного зростання питомої
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ваги фінансового капіталу, що веде до відриву його від реальної економіки і до 
гіперфінансіалізації та віртуалізації глобального економічного відтворення.

З 1986 р. завершивши міжнародну наукову і дипломатичну діяльність в Секретаріаті 
ООН з фінальною оцінкою «Видатний дослідник і науковий лідер», академік Білорус О. Г. 
зосередився на науковій роботі в системі Національної академії наук України. Розробив та 
всебічно обґрунтував наукові підходи до вирішення проблем ефективного та безпечного 
економічного розвитку на принципах реалізації Довгострокової національної стратегії 
проривного, мобілізаційного типу з покладанням на власні продуктивні сили України і на 
поетапну соціально-економічну конвергенцію України в глобальний соціально- 
економічний простір і конкурентоспроможну соціально-економічну інтеграцію України в 
Європейський Союз і НАТО.

За період 1962-2019 pp. під його науковим керівництвом проведено цілий ряд 
наукових досліджень в області глобальної і європейської соціально-економічної інтеграції 
і опубліковано 29 авторських наукових монографій, які отримали позитивну оцінку 
наукової громадськості, та більш як 600 наукових статей і доповідей. Як Народний 
депутат України 3, 4, 5, 6 скликань і вчений, академік Білорус О. Г. розробив і представив 
у Верховній Раді України 39 законопроектів, в тому числі проекти Законів України «Про 
національні інтереси України», «Про Національну стратегію зовнішньоекономічної 
діяльності України», «Про Національну стратегію України на 1999-2019 роки» та інші.

Наукові публікації академіка НАН України Білоруса О.Г. позитивно відзначались в 
37 наукових рецензіях, загальна кількість посилань за даними Google Scholar -  2786, за 
темою роботи опубліковано -  30 праць, посилань -  2568, h-індекс його публікацій -  23, 
індекс Scopus -  3.

Претендент 
академік НАН України

іа  нрш  н оту ван н я п/\п у  країні-
академік НАН України

О.Г. Білорус

В.М. Геєць
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Довідка про творчий внесок

комітет з державних премій України в галузі
науки і техніки

На №
старшого наукового співробітника відділу економічної теорії Інституту

економіки та прогнозування НАН України, доктора економічних наук,
професора 

Власова Володимира Івановича 
в роботу

«Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір»,
представлену на здобуття Державної премії України у 2019 році

Під час виконання роботи Власов В.І. обіймав посаду головного наукового 
співробітника Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» 
УААН (м. Київ)

Він є фахівцем у галузі сільського господарства, проблем глобалізації і, 
зокрема, міжнародної торгівлі. Опублікував в цілому понад 600 наукових праць 
з яких 37 монографій. За кордоном опубліковано 2 монографії та 6 статей. 
Основні напрями наукових досліджень: теорія міжнародної торгівлі, розвиток 
глобалізаційних процесів, розвиток світового і національного сільського 
господарства, історія становлення нової меганауки глобалістики.

Власов В.1. є автором монографії «Глобальна продовольча проблема, в якій 
на основі глибоко аналізу динаміки змін обсягів продукції АПК і населення 
планети визначено проблеми забезпечення продовольством в умовах 
надзвичайної бідності більшості населення країн, що розвиваються, 
швидкого приросту населення взагалі і міського особливо та 
запропоновано конкретні шляхи для їх вирішення. Ці пропозиції, 
спрямовані на покращення продовольчого забезпечення населення планети, 
фактично втілили міжнародні установи. Зокрема “Marshall Plan” for LDCs, UN, 
New York and Geneva, 2005 (План Маршалла для найменш розвинутих країн).

Співавтор разом із О.Г. Білорусом монографії «Глобальні трансформації 
торгівлі» (2008), в якій викладено специфіку процесів глобалізації в 

со постіндустріальну епоху, питання формування глобальної економіки, еволюції 
'І*'' міжнародної торгівлі та місце України в цих процесах.

Автор розділу «Еволюція місця і підвищення ролі міжнародної торгівлі в 
глобальній економіці» монографії «Глобальна конвергентно-мережева 
фінансова економіка», LAMBERT Academic Publishing (2018), в якому розкрито 
зростаючу роль трансформації та глобалізації міжнародної торгівлі, обсяги якої 
після підписання «Генеральної угоди по торгівлі і тарифам», 1950 р. до 
нинішнього часу зросли у понад 260 разів, запропоновав ще у 2008 році



(Економіка України, 2008, №4) нову теорію міжнародної торгівлі - теорію 
глобалізаційного впливу з виокремленням водночас 11-ти особливостей 
розвитку міжнародної торгівлі сучасного періоду -  від перевищення темпів 
зростання обсягів торгівлі країн, що розвиваються, над темпами розвинутих 
країн до безпрецедентного зростання e-commerce при одночасному визначенні 
посилення використання розвинутими країнами переваг у сфері логістики для 
нарощування прибутків своїх країн за рахунок реекспорту аграрної продукції 
країн, що розвиваються, яка у розвинутих країнах не виробляється.

У монографії «Глобалізація і продовольство» (2008) поряд із соціально- 
економічними проблемами забезпечення людства продовольством визначено 
місце України у світі за виробництвом аграрної продукції та потенціал 
сільського господарства нашої країни при досягненні показників ЄС за 
окремими видами продукції з посиленням їхнього експорту для вирішення 
проблем планетарного масштабу. Запропоновано основні елементи аграрної 
політики, частина яких вже ефективно впроваджується у практику 
керівництвом України.

Результати досліджень В.І. Власова використані при формуванні: 
Стратегічних напрямів розвитку агропродовольчого комплексу України (2005); 
Загальнодержавної програми соціально-економічного розвитку Українського 
села на період до 2015 року (2006); Регіональної програми Київської області 
(2010); Національної доктрини реформування та розвитку агропродовольчого 
комплексу України (2011).

В цілому з виходом незалежної України на глобальні ринки експорт 
продукції АПК зріс від 148 до 2243 млн. дол США, або у 15 разів.

Загальна кількість публікацій 646, монографій 37, в т. ч за за кордоном - 
2, статей 538, в т. ч. за кордоном - 6.

Загальна кількість посилань за даними Google Scholar -  1163, загальний h- 
індекс -18, за темою роботи опубліковано -  33 праці, посилань -  969, h-індекс 
праць за темою роботи -  14.

Враховуючи, що внесок В.І. Власова у наукову роботу є достатньо 
вагомим він рекомендований до включення до складу авторського колективу на 
присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

НАН України, академік НАН

Претендент В.І. Власов

В.М. Геєць
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Довідка про творчий внесок 
заступника директора ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

У країни», члена-кореспондента НАН , доктора економічних наук, професора,
заслуженого працівника освіти України 

Гриценка Андрія Андрійовича 
в роботу

«Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір»,
представлену на здобуття Державної премії України у 2019 році

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України 
Гриценко Андрій Андрійович під час виконання роботи займав посаду 
заступника директора з наукової роботи Інституту економіки та 
прогнозування НАН України. Він є відомим вченим, лідером логіко- 
історичної школи інституціональних досліджень. Опублікував більше 400 
наукових праць в галузі економічної теорії та методології, інституціональної 
економіки, соціально-економічного розвитку та грошово-кредитної політики, 
в тому числі більше 20 монографій.

Творчий внесок Гриценка A.A. до роботи «Інтеграція України в 
глобальний соціально-економічний простір» полягає в наступному.

Розкрито специфіку методології дослідження і архітектоніку 
глобального соціально-економічного простору. Виявлено структурну 
динаміку глобального соціально-економічного простору, яка представлена 
проходженням етапів становлення, формування і розвитку. На першому етапі 
соціально-економічний простір являє собою фізичний простір господарської 
діяльності, яка характеризується синкретизмом соціальної та економічної 
складової. На другому етапі формується локалізований соціально- 
економічний простір як співіснування об’єктно-предметних форм буття 
економічної діяльності людини, де відбувається відокремлення і взаємодія 
соціальної і економічної складової. Цьому етапу відповідає формування 
національних держав з ринковими економіками. На третьому етапі 
утворюється глобалізований соціально-економічний простір-час, в якому 
економічний простір стає локалізованим суспільним часом, а просторово- 
часова динаміка набуває квантово-мережевого характеру. Цьому етапу
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відповідає сучасний стан, коли мільярдні грошові статки завдяки 
інформаційно-мережевим технологіям можуть миттєво переміщуватися з 
країни в країну, не перебуваючи у проміжних точках і змінюючи таким 
чином конфігурацію світового соціально-економічного простору.

З’ясовано логіку взаємопов’язаного розвитку процесів глобалізації і 
локалізації, починаючи з сумісно-розділеної праці як соціально-економічної 
клітини суспільного прогресу, через розвиток співвідношення, з одного боку, 
розподілу і обособлення праці, з іншого -  її кооперації і усуспільнення, 
приватного і суспільного інтересу, ринкової економіка та держави, суб’єктів 
господарювання національної економіки та ТНК, розвинутих держав- 
глобалізаторів та національних держав-опортуністів глобалізації до основної 
суперечності сучасної епохи: між глобалізацією, яка реалізується через 
інформаційно-технологічні та фінансові механізми і просторово- 
теориторіальною локалізацією матеріальних і трудових ресурсів.

Обгрунтовано існування законів архітектоніки, які діють в усіх 
цілісних системах і можуть бути використані в дослідженні структурування 
глобального соціально-економічного простору. Розкрито чинники та 
суперечливий характер процесу інтеграції України у глобальний соціально- 
економічний простір, в результаті якого країна потрапила в інверсійну 
пастку, що виявилося у поєднанні економічного зростання з поглибленням 
структурних диспропорцій і створенням умов для циклічно-кризової 
соціально-економічної динаміки. У пошуку відповіді на цей історичний 
виклик виявлено напрями і шляхи виходу із інверсійної пастки і переходу до 
стійкого розвитку на основі реалізації принципів інтровертності 
(спрямованості соціально-економічної політики на вирішення внутрішніх 
проблем країни як особливого соціоекономічного утворення з урахуванням її 
історично пройденого шляху, географічних, геополітичних, природних, 
господарських, історичних, ментальних, поведінкових та інших 
особливостей з метою підвищення добробуту громадян та соціальної 
справедливості), інклюзивності (забезпечення раціональної включеності 
України у глобальний соціально-економічний простір для вирішення 
внутрішніх проблем), інноваційності (вирішення всіх завдань на основі 
застосування сучасних інноваційних досягнень).

Загальна кількість посилань за даними Google Scholar -  3002, за темою 
роботи опубліковано -  30 праць, посилань - 2307, h-індекс -36.

Претендент 
член-кореспондент 
НАН України

Директор 
Інституту економіки та 
НАН України, академік
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Довідка
про творчий внесок професора, доктора економічних наук, академіка 
Національної академії наук України, заслуженого економіста України 

Єфименко Тетяни Іванівни до наукової роботи 
«Інтеграція України в глобальний економічний простір»

При виконанні наукової роботи та в теперішній час Єфименко Т.І. 
обіймає посаду президента Державної навчально-наукової установи (ДННУ) 
«Академія фінансового управління», м. Київ.

Вона є відомим в Україні та за її межами вченим у галузі економіки і 
фінансів, зокрема -  економічної безпеки національної економіки. Очолює, веде 
дослідження за напрямами: забезпечення фінансово-економічної безпеки та 
макрофінансове антикризове регулювання; управління державними фінансами 
в контексті глобалізації фіскального простору. Видано більше 180 наукових 
праць загальним обсягом понад 300 д. а.

Творчий внесок Єфименко Т.І. в наукову роботу «Інтеграція України в 
глобальний економічний простір» полягає в такому.

У її авторському розділі «Фінансово-економічна безпека України в 
глобальному просторі» йдеться про те, що економічна невизначеність та 
нестабільність, посилюючи складність і масштабність світових інтеграційних 
процесів, потребують гарантування з боку всіх гілок влади стану надійної 
захищеності інтересів України від внутрішніх та зовнішніх загроз. 
Проаналізовано шляхи скоординованого використання фінансово- 
економічних інструментів, спрямованих на протидію ризикам дестабілізації 
економічної рівноваги, а також підтримку стійкого зростання. Детально 
аргументується ключове положення про необхідність захищеного, стабільного 
стану фінансової сфери в системі економічної безпеки країни, що 
безпосередньо впливає на решту її ланок: енергетичну, промислову,
інвестиційну, продовольчу і т. ін. В умовах глобальної фінансіалізації 
обгрунтовується необхідність інновацій у макрофінансовому, інформаційно- 
інтегральному та управлінському, інституційно-координованому забезпеченні



економічної безпеки, насамперед -  фінансового суверенітету країни. Доведено, 
що порушенню фінансової безпеки держави, імовірній, технічної 
неплатоспроможності (дефолту) та збільшенню прихованого дефіциту бюджету 
мають протистояти послідовні контрзаходи. їх  варто генерувати через 
нівелювання таких фіскальних ризиків: брак ресурсозабезпечення під час 
виконання урядових зобов’язань; зростання заборгованості сектору загального 
державного управління в цілому.

Виокремлено сфери відповідальності органів державного регулювання 
та нагляду в контексті їхніх функцій ідентифікації форм, прояву й локалізації 
загроз фінансовій безпеці. Особливу увагу приділено єдиним інформаційним 
стандартам у складі поєднаних фіскальних і монетарних антикризових 
управлінських алгоритмів щодо всіх секторів економіки.

Рекомендовано серед стратегічних напрямів комплексної безпеки 
фінансової системи передбачати постійний моніторинг ступеня залежності 
національної економіки від зовнішнього фінансування. Варто активно 
протидіяти ризикам, пов’язаним із підвищенням мобільності капіталу, 
диверсифікацією міжнародних та національних каналів його трансмісії. Не 
менш важливо уникати асиметрії в базах даних стосовно фінансових запасів 
і потоків усіх груп економічних агентів, об’єднаних схожими функціями, 
поведінкою, цілепокладанням.

Практичний характер результатів дослідження підтверджено 
співпрацею з ICGFM1, а також участю автора як національного координатора в 
проектах UNCTAD, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного 
клімату та фінансової стабільності2. Т.І. Єфименко є автором 4 одноосібних та 
співавтором 7 колективних монографій. За темою роботи опубліковано 32 
наукові праці, з них 9 у іноземних виданнях. Загальна кількість посилань на 
публікації- 805, станом на 01.12.2018 р. h-індекс -  17 ,110-індекс -  27.

З огляду на те, що внесок Т.І. Єфименко в наукову роботу є достатньо 
вагомим, вона рекомендована до включення до складу авторського колективу 
на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Претендент ^ Т. І. Єфименко

Віце-президент
ДННУ «Академія фінансового уі О. О. Любіч

1 Див. лист ICGFM (International Consortium on Cfe’VemmentalFinanffisl Management -  Міжнародний консорціум з 
питань урядового фінансового управління) до
2 UNCTAD -  ISAR THE ACCOUNTING D E V E b d P A ^ I^ .T p S ^ ^ B u ild in g  Accounting for Development. URL:
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2013d7_en.pdf; Monitoring o f Compliance and Enforcement for High- 
quality Corporate Reporting: Guidance on Good Practices. URL:
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2016d2_en.pdf; ініціатива щодо підвищення якості та 
порівнянності звітності підприємств у аспекті їхнього внеску в досягнення Цілей сталого розвитку (у 
співавторстві), визнана серед кращих міжнародних та національних проектів, які визначені Порядком денним 
ООН 2030 (ISAR Honours).

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2013d7_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2016d2_en.pdf


December 5, 2017

National Academy of Sciences of Ukraine

The International Consortium on Governmental Financial Management, Inc. 
(ICGFM) expresses respect and informs you of the following:

The International Consortium on Governmental Financial Management 
(USA) and The State Educational and Scientific Institution “Academy of Financial 
Management” (Ukraine)

Recognizing the fruitful efforts of Parties into public financial management 
development agenda domestically and internationally grounded on efficient 
bilateral relations,

Underlining advanced progress on implementation of Memorandum of 
Understanding on technical cooperation of Parties,

With participation of Head of Department of Economics of the National 
Academy of Sciences of Ukraine Dr. E. Libanova

Had successfully performed a number of mutual activities as follows:

Parties established a sustainable exchange of knowledge, experience and 
expertise facilitating ICGFM Ad Hoc Committee on International Accounting 
Standards concerning public finance issues;

Parties implemented a policy and governance development framework in 
measures of established bilateral collaboration involving Academy of Financial 
Management and thé International Consortium on Governmental Financial 
Management;

Academy of Financial Management, represented by President Dr. Tetiana 
lefymenko. successfully promoted collateral mission and goals in measures of 
International Standards of Accounting and Reporting Working group under UN 
Conference on Trade and Development (ISAR-UNCTAD);

Consequently, Academy of Financial Management as an Organizational 
Member successfully elected into ICGFM Board of Directors. Dr. Tetiana 
lefymenko also serves as a member on the AdHoc Committee for Accounting 
Standards Department of Economics;

P.O. B O X  1077 •  St. Michaels, M D21663 •  PH: 410-745-8570 « F X : 410-745-8569 
icgfm@icgfm.org •  www.icgfm.org
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2

Dr. E. Libanova and Dr. T. Iefymenko were interviewed at the 31 st Annual 
Training Confcrcncc for inclusion in the Global Financial Management Leaders 
Survey.

The Department of Economics of the National Academy of Sciences of 
Ukraine jointly with the Academy of Financial Management (hereinafter - the 
Ukrainian Party):

Shall form the groups of experts of: scholars, central executive bodies 
representatives, local self-government structures, Deputies of the Ukrainian 
Parliament, as well as the local councils business community civil society bodies;

Shall conduct the interviews of experts on issues and in accordance with the 
main procedural approaches recommended by the ICGFM in jointly with Grant 
Thornton;

Shall transmit ICGFM and Grant Thornton the results of interviews of the 
experts;

Shall implement of its results in practice of PFM reforming in Ukraine.

Academy Presentation of President' Dr. Tetiana Iefymenko “IMF 
Recommendations in Ukrainian PFM” in measures of ICGFM 31st Annual 
International Training Conference would be a focal point for any Parties initiatives 
and activities (trainings, bilateral and multilateral events, case studies) concerning 
Ukrainian PFM development in collaboration with different stakeholders including 
IMF, World Bank, etc.

In regard of bilateral agenda, Memorandum of Understanding and ICGFM 
31st Annual International Training Conference panel moderation “ICT Based 
Citizen Participation in Supervision of Public Finances" by Dr. Tetiana Iefymenko, 
Parties bear the intention to exchange any positive international experience 
concerning opportunities for implementation of PFM reforms in Ukraine in the 
context of ensuring the financial security of the national economy.

Best Regards.

/7
/  ' y)/ U

f  I  Luc.,  v  4^ v' t  :-

Patricia E. Cornish
ICGFM Managing Director
PO Box 1077
St Michaels. MD 21663
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Національна академія наук України

Міжнародний консорціум з питань управління державними фінансами 

висловлює повагу та інформує вас про наступне.

Міжнародний консорціум з питань управління державними фінансами 

ICGFM (CLLIA) та Державна навчально-науковоа установа «Академія 

фінансового управління» (Україна),

визнаючи плідні зусилля Сторін щодо розвитку державного 

фінансового управління на національному та міжнародному рівнях, засновані 

на ефективних двосторонніх відносинах,

підкреслюючи значний прогрес у здійсненні Меморандуму про 

взаєморозуміння щодо технічного співробітництва Сторін,

за участі академіка-секретаря відділення економіки НАН України Е. 

Лібанової

успішно виконали ряд спільних заходів:

-Сторони встановили процесе постійного обміну знаннями, досвідом та 

експертизою, сприяючи Спеціальному комітету ICGFM з міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку в питаннях державних фінансів;

-Сторони запровадили рамки розвитку політики та управління у 

заходах встановленого двостороннього співробітництва за участю Академії 

фінансового управління та Міжнародного консорціуму з питань державного 

фінансового управління;

Академія фінансового управління, яку представляє Президент доктор 

наук Тетяна Єфименко, успішно просувала супровідну місію та цілі в заходах 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності Робочої групи 

Конференції ООІІ з торгівлі та розвитку (ISAR-UNCTAD);

Відповідно, Академія фінансового управління як Організаційний член 

була успішно обрана в Раду директорів ICGFM. Доктор наук Тетяна 

Єфименко також є членом спеціального комітету зі стандартів 

бухгалтерського обліку в економіці;



Доктор наук Е. Лібанова та доктор наук Т. Єфименко взяли участь у 

інтерв'ю на 31-й щорічній тренінговій конференції для включення в 

опитування лідерів з глобального фінансового управління.

Відділення економіки Національної академії наук України спільно з 

Академією фінансового управління (далі - українська сторона):

сформують групи експертів: науковців, представників центральних 

органів виконавчої влади, структур місцевого самоврядування, депутатів 

Верховної Ради України, а також органів громадянського суспільства ділових 

кіл місцевих рад;

проведуть інтерв'ю з експертами щодо нагальних проблем у 

відповідносіі з основними процедурними підходами, рекомендованими 

1CGFM спільно з Grant Thornton;

передадуть результати інтерв'ю експертів до ICGFM та Grant Thornton; 

впровадять результати у практику реформування управління 

державними фінансами в Україні.
ч

ч Презентація президента Академії Тетяни Єфименко "Рекомендації 

МВФ щодо управління державними фінансами в Україні" у заходах 31-ої 

щорічної міжнародної тренінгової конференції ICGFM ляже в основу 

ініціатив та заходів будь-якої Сторони (тренінги, двосторонні та 

багатосторонні заходи, тематичні дослідження) щодо розвитку українського 

управління державними фінансами у співпраці з різними зацікавленими 

сторонами, включаючи МВФ, Світовий банк, тощо.

Стосовно двостороннього плану дій, Меморандуму про 

взаєморозуміння та модерації панелі "Участь громадян при здійсненні 

нагляду за державними фінансами на основі ІКТ" доктором наук Тетяною 

Єфименко на 31-ій щорічній міжнародній тренінговій конференції ICGFM, 

сторони мають намір обмінюватись будь-яким позитивним міжнародним 

досвідом щодо можливостей реалізації реформ УДФ в Україні в контексті 

забезпечення фінансової безпеки національної економіки.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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ДОВІДКА
про творчий внесок доктора економічних наук професора, члена- 

коресиондента НАН України Звєрякова Михайла Івановича у наукову 
роботу «Інтеграція України в глобальний соціально-економічний 
простір», поданої на конкурс для присудження Державної премії 

України в галузі науки і техніки

Під час виконання наукової роботи «Інтеграція України в 
глобальний соціально-економічний простір» Звєряков Михайло Іванович 
займав посаду ректора Одеського національного економічного університету 
та професора кафедри загальної економічної теорії та економічної політики 
Одеського національного економічного університету.

Наукова новизна одержаних автором результатів полягає в розроблені 
теоретико-методологічних основ дослідження нової господарської моделі 
спрямованої на підвищення рівня індустріального розвитку та 
конкурентоспроможності економіки України з урахуванням її адаптації в 
глобальний економічний простір.

В даній роботі проф. Звєряковим М.І. розроблено методологічні основи 
відтворення промислового капіталу в процесі інтеграції у світовий 
економічний простір країн різного рівня економічного розвитку в умовах 
індустріалізації та нової індустріалізації.

Висвітлено протиріччя основних базових моделей стосовно 
відтворення та нагромадження основного капіталу, що полягає в створенні 
умов функціонування промислового циклу.

Визначено специфіку інвестиційного процесу у відтворенні основного 
капіталу, яка обумовлена двоїстою природою ринків інвестиційних благ.

Звєряковим М.І. вперше визначено специфіку реіндустріалізації у 
розвинутих країнах та країнах наздоганяючого типу розвитку. А також 
обґрунтовано модель залежного капіталізму як історичної індустріальної 
форми, що виражає внутрішню суперечність ТНК, для існування яких 
необхідними є різнорідні умови виробництва і збуту товарів.

Автором обґрунтовано світові тенденції розвитку монетарної політики 
протягом останніх 30-40 років. Виділені основні проблеми реалізації
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монетарної політики НБУ, розроблені рекомендації щодо підвищення її 
ефективності.

Результати дослідження мають не лише теоретичне, а й важливе 
практичне значення. Окремі з наукових рекомендацій були використані при 
розробці науково-обґрунтованих пропозицій, спрямованих на розвиток 
реального сектору економіки та монетарної політики. Пропозиції щодо 
вдосконалення стратегії монетарної політики на середньострокову 
перспективу були використані НБУ (лист НБУ від 18.01.2018 №10-007/5283). 
Рекомендації щодо підвищення рівня розвитку реального сектору економіки 
регіону прийнято до практичного використання при розробці довгострокової 
стратегії соціально-економічного розвитку Одеської області на період до 
2022 року департаментом економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної 
державної адміністрації (довідка № 715/01-41 від 20.03.2017р.).

За вказаним науковим напрямом Звєряковим М.І. опубліковано 59 
наукових праць, в тому числі 2 одноособні монографії, розділи у 13 
колективних монографіях, 6 розділів в підручниках та навчальних 
посібниках, 19 одноосібних і 6 статей у співавторстві в наукових фахових 
виданнях України з економіки, 4 публікації в іноземних виданнях та 1 стаття 
в міжнародному періодичному виданні включеному в SCOPUS; 9 публікацій 
у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференцій. Загальна кількість посилань на публікації у Google Shcolar 
1002, h-індекс -  23, загальна кількість посилань у Web o f science - 7 .

Враховуючи, що внесок М.І. Звєрякова у наукову роботу є достатньо 
вагомим, він рекомендований до включення до складу авторського колективу 
на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.



Довідка
про творчий внесок доктора економічних наук, професора, академіка НАН України

Елли Марленівни Лібанової 
в наукове видання «Інтеграція України в глобальний соціально-економічний 

простір», подане на конкурс для присудження Державної премії України в галузі
науки і техніки 2019 року

Доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України 
Елла Марленівна Лібанова під час виконання роботи обіймала посаду директора 
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, 
академіка-секретаря Відділення економіки.

Вона є відомим фахівцем у сфері досліджень людського розвитку, цілей сталого 
розвитку, формування глобального ринку праці, міграційних переміщень населення. 
З цієї тематики нею опубліковано понад 250 наукових праць. Загальна кількість 
посилань становить 9954, И-індекс -  46, И0-індекс - 121.

Її творчий внесок до наукового видання «Інтеграція України в глобальний соціально- 
економічний простір» полягає у фундаментальних і прикладних напрацюваннях 
концепції людського розвитку, формулюванні, диверсифікації й конкретизації у часі 
та просторі цілей розвитку на 2000-2015 і 2015-2030 рр, узагальненні процесів 
міграційного обміну населенням, що є однією з головних складових глобалізації, 
розвитку транснаціональних ринків праці, створення єдиного освітнього, 
культурного, мовного простору, долучення всіх землян до результатів 
цивілізаційного прогресу.

Вільний обмін робочою силою, можливість вільного вибору місця проживання і/та 
роботи є невід’ємною складовою та мірою ступеню інтеграції будь-якої країни в 
міжнародне співтовариство. А результати вимірювання людського розвитку дають 
змогу порівняти здобутки кожної країни, зокрема і внаслідок використання 
результатів інтеграції в глобальний простір.

Україна наразі є активним учасником обміну населенням з іншими країнами Європи 
та світу, проте наразі є країною-донором. Її привабливість -  і для українців, і для 
іноземців -  значною мірою залежить від якості та рівня життя, безпеки й 
можливостей розвитку.

У межах зазначеного основними теоретичними і практичними результатами, 
включеними до наукового видання «Інтеграція України в глобальний соціально- 
економічний простір» є:

• розроблення та адаптація до українських реалій концепції людського розвитку;
• розроблення та впровадження в практику оригінальної методики вимірювання 

регіонального людського розвитку;
• адаптація та налагодження моніторингу Цілей розвитку тисячоліття на 2000-2015 

рр-;
• адаптація та налагодження моніторингу Цілей сталого розвитку на 2015-2030 рр.;
• характеристика середовища, в якому формуються міграційні настанови, і 

суспільних мотивів формування поточних міграційних настроїв українців;
• виокремлення економічних і ментальних, внутрішніх і зовнішніх чинників міграцій;
• структуризація сучасної зовнішньої міграції українців, зокрема виокремлення 

стаціонарної, маятникової, нетривалої аграрної, нетривалої неаграрної, тривалої 
трудової та освітньої міграції й відпливу мізків;



• визначення впливу міграційних процесів на суспільство, зокрема на ринок праці, 
на можливості економічного зростання, на розвиток банківської системи, на 
сукупне надходження валюти, на нерівність та соціо-психологічний клімат;

• характеристика наслідків міграцій для їх учасників та найближчого оточення, 
зокрема щодо економічної ситуації родини, подружніх та батьківських стосунків, 
формування світогляду дітей мігрантів тощо;

• оцінка перспектив міграційних трансформацій відповідно до варіантів соціо- 
економічного розвитку України, зокрема доведення практичної неминучості 
формування імміграційних потоків і характеристика пов'язаних із цим викликів та 
ризиків.

Під керівництвом та за безпосередньої участі Е.М.Лібанової підготовлено й 
опубліковано низку національних доповідей з людського розвитку, національну 
доповідь «Українське суспільство в міграційному вимірі».

Враховуючи вагомий внесок Е.М.Лібанової до наукового видання «Інтеграція 
України в глобальний соціально-економічний простір», рішенням Вченої ради 
Інституту від 22.02.2019 №2 її рекомендовано до складу авторського колективу на 
присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року.

Заступник директора 
Інституту демографії та соціальних 
імені М.В.Птухи НАН України, 
член-кореспондент НАН України
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Довідка

про творчий внесок професора, доктора економічних наук 
Лук’яненка Дмитра Григоровича у цикл наукових праць «Інтеграція України 

у глобальний соціально-економічний простір», поданої на конкурс для 
присудження Державної премії України в галузі науки і техніки

Доктор економічних наук, професор Лук’яненко Дмитро Григорович під час 
виконання роботи обіймав посади завідувача кафедри міжнародного менеджменту, 
декана факультету міжнародної економіки і менеджменту, першого проректора з 
науково-педагогічної та наукової роботи, ректора ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ).

Оригінальною і плідною є запропонована Лук’яненком Д.Г. концепція 
дослідження інтернаціоналізації як структурованого і стадійного процесу, що 
об’єктивно призводить до формування глобальної економіки. Виділено мікро- та 
макрорівні інтернаціоналізації, її екстернальний та інтернальний шляхи, внутрішні і 
зовнішні прояви. Обґрунтовано етапи розвитку інтернаціоналізації: початковий, 
локальний, інтеграційний, глобальний. Глобалізацію пропонується трактувати як 
процес, що виводить цивілізацію на вищий рівень розвитку із системною 
інтернаціоналізацією умов і сфер людської життєдіяльності. Він включає в себе 
політичні, економічні, соціальні, екологічні, науково-технологічні та інші складові, має 
суперечливий характер, позитивні і негативні прояви.

Вперше на системно-категоріальному рівні досліджено феномен формування 
глобальної економіки -  суб’єктно, функціонально та інституційно структурованої 
багаторівневої системи, основним елементом якої є глобальний ринок як продукт 
конвергентної еволюції транснаціональних, національних і регіональних ринків товарів 
і послуг, фінансів, інвестицій, інновацій, праці, самовідтворювальним механізмом 
забезпечення глобальної факторної мобільності та урівноваженості глобальних попиту 
та пропозиції. Показано, що насьогодні мова не йде про досконалість глобальної 
економічної системи, а про: глобальну доступність ресурсів та інновацій; глобальний 
характер факторної мобільності; глобальну ринкову уніфікацію; регуляторну 
гармонізацію на оновлюваній інституціональній основі; глобальну корпоратизацію та 
становлення глобального менеджменту; синхронізацію темпів та рівнів економічного 
розвитку; демократизацію та соціалізацію економічних взаємовідносин.
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Важливим внеском є дослідження глобальних економічних асиметрій 
(фінансово-інвестиційних, виробничих, торговельних, інфраструктурних), які
розглядаються у контексті асиметрій технологічних та інформаційних, що у неодно
рідному соціокультурному середовищі обумовлюють геополітичні і міжцивілізаційні 
асиметрії. Аналіз функціонально-галузевої специфіки асиметрії економічної 
глобалізації показав очевидну випереджуючу активність міжнародного руху капіталів, 
а не товарів і нефінансових послуг. Доведено, що різношвидкісний рух факторів 
виробництва з безпрецедентною динамікою міжнародного капіталообміну деформує 
глобальні відтворювальні процеси, дискредитуючи традиційні теоретичні уявлення 
стосовно макроекономічних пропорцій, стабільності, ефективності, конкуренції.

Суттєвим є внесок методологію дослідження суперечностей, конфліктів і криз 
локального і загальноцивілізаційного масштабу. У ринково уніфікованій 
світогосподарській системі найбільш відчутними для суспільства є економічні кризи: з 
одного боку, промислові та фінансові (валютні, банківські, боргові), а з другого —  
циклічні, структурні, системні. Розкрито механізми поширення кризової інфекції та 
розроблено модель розвитку фінансової кризи та антикризового регулювання.

З урахуванням превалюючих тенденцій глобалізації обґрунтовано стратегічні 
пріоритети розвитку України. Прагматичними детермінантами ефективної стратегії є 
транснаціоналізація національної економіки, багаторівнева регіональна інтеграція, 
продуктивна взаємодія з світовими регулятивними інститутами. Сучасна економічна 
політика України, здатна реалізувати довгострокові пріоритети розвитку в 
глобальному середовищі має бути: загальнонаціональною, а не політикою окремих 
партій і рухів; виключно українською, а не копійованою з тих чи інших моделей 
ринкового трансформування та економічного розвитку; інноваційно-спрямованою, 
тобто розробленою з урахуванням світових тенденцій інтелектуалізації, інформатизації 
та гуманізації економіки; рішучою і послідовною, але водночас -  гнучкою у межах 
визначеної економічної стратегії; орієнтованою на послідовну відкритість національної 
економіки з урахуванням тенденцій глобалізації економічного розвитку і конкуренції.

Концептуальні висновки і практичні пропозиції знайшли втілення в ряді 
законодавчих та нормативно-правових актів, аналітичних записках до центральних 
органів та відомств державної влади та в Посланнях Президента України до Верховної 
ради України. Д. Лук’яненко підготував 4 доктори економічних наук та 24 кандидати 
економічних наук зі спеціальності 08.00.02 -  світове господарство і міжнародні 
економічні відносини. Ним підготовлено і видано більше 10 підручників, зокрема з 
дисциплін «Глобальна економіка», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», 
Міжнародна економічна діяльність України». Був керівником 3 конкурсних 
держбюджетних наукових тем, має 7 свідоцтв про зареєстровані авторські права на 
наукові відкриття. За темою дослідження ним опубліковано 13 монографій і 12 статей 
(7 в міжнародних журналах) англійською, польською, російською мовами. 
Опублікував понад 200 наукових праць, з яких 27 за темою роботи.

Загальна кількість посилань на публікації згідно бази даних Google Scholar -  858, 
h-індекс- 15.

Претедент Д.Г. Лук’яненко

Проректор з н а у к о Щ Ц  І ™
педагогічноїїро% г^§М | ^ ____ Т.Є. Оболенська

УС*, , ! v 4 .  yfaS <&■/) <



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Державний вищий навчальний заклад 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана»

03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1. Тел, приймальної 456-50-55, факс (044) 226-25-73

про творчий внесок професора, доктора економічних наук
Поручника Анатолія Михайловича у цикл наукових праць «Інтеграція 

України у глобальний соціально-економічний простір», поданої на конкурс для 
присудження Державної премії України в галузі науки і техніки

Доктор економічних наук, професор Поручник Анатолій Михайлович під час 
виконання роботи обіймав посаду завідувача кафедри міжнародної економіки, 
директора Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ).

В індивідуальній монографії проф. Поручника А. М. та колективних монографіях 
за його участі, які включені до циклу наукових праць «Інтеграція України у 
глобальний соціально-економічний простір», сформульовано новий концептуальний 
підхід до визначення сутності і структуризації національних інтересів України через 
призму її економічної самодостатності у глобальному просторі на основі модернізації 
її економіки та забезпечення конкурентного розвитку на євроінтеграційній платформі.

Ключовою ідеєю автора, яка репрезентує його творчий внесок в даний цикл, є 
розроблення наукових засад щодо механізмів досягнення Україною економічної 
самодостатності в умовах глобальних трансформацій. Реалізація цієї стратегічної 
мети можлива на основі максимальної мобілізації національного економічного 
потенціалу та ефективного використання глобалізаційно-інтеграційних чинників 
економічного розвитку країни. Вперше у вітчизняній науці здійснено оцінку 
сучасного економічного потенціалу України на основі системи індикаторів сталого 
розвитку згідно методики Світового банку та складено прогноз його динаміки у 
довгостроковому (до 2050 року) періоді за провідними галузями української 
економіки (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв’язок, 
торгівля, інноваційна сфера).

Значним особистим внеском проф. А. М. Поручника у цикл наукових праць є 
концептуальна структуризація національних економічних інтересів України в 
ендогенній та екзогенній сферах з визначенням механізмів їх реалізації: перетворення 
аграрного ресурсу у ключову економічну перевагу України на глобальних ринках, 
динамізація розвитку IT-технологій та систем Big Data, оптимізація паливно- 
енергетичного балансу та інтеграція України до Третього енергетичного пакету ЄС, 
захист людського ресурсу держави від соціальної маргіналізації, включення
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вітчизняних суб’єктів господарювання на глобальних ланцюгів доданої вартості, 
опанування державою європейськими соціально-економічними стандартами, а також 
підпорядкування процесу транснаціоналізації національної економіки досягненню 
Україною високого конкурентного статусу у світі та збереження національної 
ідентичності українців за кордоном.

Вагомим особистим внеском А. М. Поручника у цикл наукових праць є розробка 
ним методологічної бази дослідження людського ресурсу конкурентного розвитку, а 
саме: представлено сучасну інтерпретацію людського фактора суспільного
виробництва та оцінено людський вимір постіндустріалізму з акцентуванням 
дослідницького інтересу на питаннях розвитку людського ресурсу націй в умовах 
формування глобальної економіки XXI століття, шляхах і механізмах його 
функціонування у національному соціально-економічному просторі та у міжнародній 
сфері. На основі системного аналізу всіх форм транснаціоналізації національної 
економіки України за європейським та євразійським векторами реалізації її 
міжнародної економічної стратегії автор здійснив комплексну оцінку сучасної 
інтеграційної готовності нашої країни та довів стратегічну пріоритетність 
євроінтеграційного курсу зовнішньоекономічної стратегії держави через поетапне 
поглиблення взаємодії України з ЄС, а також нарощування і диверсифікацію 
двостороннього співробітництва з глобальними центрами економічного зростання -  
США, Китаєм і близькосхідним регіоном.

Значний науковий інтерес представляють розробки А. М. Поручником 
стратегічних пріоритетів забезпечення енергетичної незалежності України у контексті 
реалізації її євроінтеграційної стратегії -  впровадження енергоощадних технологій, 
диверсифікація зовнішніх джерел енергопостачання енергоресурсів, розбудова 
логістичної інфраструктури постачань скрапленого газу з близькосхідного регіону, 
розвиток усіх видів відновлювальної енергетики, активізація входженйя держави до 
Східноєвропейського газового хабу, нарощування обсягів вітчизняних підземних 
газосховищ та їх інтеграція у європейські газові мережі, нарощування частки 
ф’ючерсних контрактів на постачання газу від європейських постачальників, 
розширення реверсних постачань енергоресурсів з Європи, передача у концесію 
міжнародним енергетичним компаніям вітчизняної газотранспортної системи.

Теоретичні висновки і практичні рекомендації знайшли втілення у низці 
законодавчих і нормативно-правових актів, доктринах і стратегіях економічного 
розвитку України, аналітичних записках до центральних органів та відомств 
державної влади. А. М. Поручник підготував 6 докторів та ЗО кандидатів економічних 
наук. Він є співавтором 10 підручників з міжнародної економіки, світового 
господарства, економічної теорії, історії економічної думки. Є розробником і 
реалізатором навчальних дисциплін «Міжнародна економіка», «Міжнародна 
безпека», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю». Був керівником З 
конкурсних держбюджетних наукових тем, має 5 свідоцтв про зареєстровані 
авторські права на наукові відкриття. За темою дослідження ним опубліковано 19 
монографій і 10 статей (4 в міжнародних журналах) англійською, польською, 
російською мовами.

Загальна кількість посилань на публікації згідно бази даних Google Scholar -  1560, 
h-індекс -  18.

А. М. Поручник

Д. Г. Лук’яненко


