
ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.еректора Сумського державного 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 
про виконану роботу у 2020 році в рамках реалізацнТЙроєкту 

із виконання наукових досліджень і розробок 
Механізм синергетичної взаємодії інструментів економічної політики як драйвер стабілізації 
секторів економіки в контексті зростаючих чинників вразливості внаслідок пандемії СОУІР-19 

Назва конкурсу: Конкурс НФДУ «Наука для безпеки людини та суспільства» 
Реєстраційний номер Проекту: 2020.01/0132 

Підстава для реалізації Проекту з виконання наукових досліджень і розробок: 
Державний реєстраційний номер 0120Ш 04765 «Механізм синергетичної взаємодії інструментів 
економічної політики як драйвер стабілізації секторів економіки в контексті зростаючих 
чинників вразливості внаслідок пандемії СОУЮ-19» 
Рішення наукової ради Національного фонду досліджень України щодо визначення переможця 
конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» 
протокол від «16-17» вересня 2020 року №21 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ 

Тривалість виконання Проекту: 
Початок-27.10.2020 
Закінчення - грудень 2021 року. 

Загальна вартість Проекту, грн 1 708 708 

Вартість Проекту по роках, грн.: 
1- й рік 310 887 
2- й рік 1 397 821 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦІВ ПРОЄКТУ 

До виконання Проекту буде залучено 8 виконавців, з них: 
доктори наук 4; 
кандидати наук 4; 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТООТРИМУВАЧА ТА ОРГАНІЗАЦІЮ© 
СУБВИКОНАВЦЯНВ) ПРОЄКТУ 
Організаційно-правова форма підприємства/установи/організації: Державна організація 
(установа, заклад,підприємство) 

Підпорядкованість підприємства/установи/організації: Міністерство Освіти і Науки України 
Код ЄДРПОУ: 05408289 
Код(и) КВЕД: Р 85.42 Вища освіта 
Стратегічні напрями наукової діяльності: «Управління національною економікою», «Фінансові 
системи та ринки» 



ШБ керівника підприємства/установи/організації: Васильєв Анатолій Васильович 
Юридична адреса підприємства/установи/організації: Україна, м. Суми, Римського-Корсакова, 2 
Поштова адреса: 40007, Україна, м. Суми, Римського-Корсакова, 2 
Телефон: +38 0542 640499 
Адреса електронної пошти: капс@зита ,и.еа ,и.иа 
Посилання на веб сторінку підприємства/установи/організації: ппрз://зитаи.есІи.иа 

4. ОПИС ПРОЄКТУ 

4.1. Мета Проекту (до 200 знаків) 
Даний етап проекту є програмуючим, передбачає визначення та категоризацію факторів 
вразливості, а також розробку методичного інструментарію синергетичної взаємодії інструментів 
економічної політики як драйверу стабілізації секторів економіки внаслідок пандемії СОУГО-19. 

4.2. Основні завдання Проекту (до 400 знаків) 
- категоризація факторів вразливості та розробка методичного інструментарію в процесі 
налаштування інструментів економічної політики та продовження курсу економічних реформ в 
умовах надзвичайних ситуацій; 
- теоретичне обґрунтування зміни моделі поведінки домогосподарств та реального сектору в 
умовах надзвичайної ситуації та розробка методичних рекомендацій застосування інструментів 
державного впливу на даний сектор економіки. 

4.3. Детальний зміст Проекту: 
- Сучасний стан проблеми (до 400 знаків) 
В Україні існує об'єктивна необхідність удосконалення теоретико-методологічних засад та 
прикладних аспектів точного підбору інструментів економічної політики, які б забезпечували 
ефективне досягнення цілей економічного розвитку різної строковості, та макроекономічного 
моделювання впливу обраних інструментів на функціонування секторів економіки в умовах 
надзвичайної ситуації пандемії СОУГО-19. 
- Новизна Проекту (до 400 знаків) 
На першому етапі Проекту: проведено формалізацію впливу інструментів економічної політики 
держави на функціонування секторів економіки з урахуванням довготривалої глибокої кризи в 
економіці України, розбалансованості розвитку різних сфер, що тільки поглиблюються у 
надзвичайній ситуації пандемії. Наукова новизна полягає в проведенні категоризації факторів 
вразливості за секторами економіки та удосконаленні науково-теоретичних засад та методичного 
інструментарію. 
- Методологія дослідження (до 400 знаків) 
Визначено перелік індикаторів, які найточніше відображають стан секторів економіки (охорони 
здоров'я, реального, фінансового, бюджетного та економіки домогосподарств) та відповідний 
вплив держави на економіку в умовах пандемії. З технічної точки зору розрахунки в процесі 
економіко-математичного моделювання на наступних етапах будуть проводитися за допомогою 
програмних пакетів 8ТАТА, МаїЬаЬ Оріітігаїіоп ТооІЬох. 

5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 2 сторінок) в 
поточному році/ в рамках реалізації Проекту, зокрема: 

5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання 
Проекту (із зазначенням їх якісних та кількісних (технічних) характеристик) 
При виконанні НДР були отримані наступні нові наукові результати: 
1. Доведено ефективність використання у фінансовій політиці держави методу системної 
динаміки, який є одним із найбільш дієвих прикладних інструментів, що можуть застосовуватися 
на державному рівні в управлінні фінансово-економічними процесами. 



2. Виявлено проблеми сектору домогосподарств в Україні, а також здійснено аналіз впливу 
пандемії СОУГО-19 на його сучасний стан. 
3. Проведено аналіз основних показників для оцінки наслідків поширення СОУГО-19 та 
проаналізовано їх значення на регіональному рівні. 
4. Розроблено спосіб популяційної стратифікації населення регіону з використанням інтегрального 
показника якості довкілля. 
5. Визначено тенденції впровадження елементів електронного урядування в сфері громадського 
здоров'я в умовах загрози світової пандемії. 
6. Сформовано перелік факторів позитивного та негативного впливу на формування механізму 
узгодження політик центрального банку країн та їх урядів з метою системного розуміння 
позитивного та деструктивного факторного впливу. Встановлено, що особливо проблемно це 
відбувається у моделі взаємодії центрального банку та уряду країн, які розвиваються; 
7. Виявлено формальні та неформальні зв'язки між центральним банком та урядом окремих країн 
світу в процесі реалізації політик центробанку, де за основу було взято бенчмаркингове 
дослідження роботи даних суб'єктів в країнах з розвиненою та такою, що розвивається, 
економіками; це дозволяє визначити дієві маркери в формуванні публічної політики центрального 
банку країни. 
8. Удосконалено механізм синергетичної взаємодії інструментарію економічної політики 
центрального банку країн з їх урядами, який, на відміну від існуючих, містить індикативні 
показники взаємодії центрального банку, міністерств, уряду країн (показники якісного та 
кількісного економічного аналізу), це дозволяє приймати ефективні управлінські рішення на 
державному та міждержавному рівнях в сфері реалізації публічної економічної політики. 
9. Обґрунтовано необхідність системної роботи всіх зацікавлених сторін (центральний банк, уряд 
країни, інші стейкхолдери) в процесі формування публічної економічної політики, реалізація якої 
може впливати на підвищення рівня розвитку економіки держави; дана робота полягає у взаємодії 
між усіма учасниками процесу, використовуючи формальні та неформальні підходи до даної 
взаємодії. 
Опубліковано 5 статей у фахових виданнях України, у т.ч.. З статті прийнято редакціями до друку, 
а також 1 стаття у журналі, що рецензується базою даних 8сорш, та 1 стаття у журналі, що 
рецензується базою даних \^еЬ оГ 8сіепсе. Опубліковано 1 тези доповіді за результатами участі у 
Всеукраїнській науково-практичній конференції. Виконавцями НДР отримано 1 патент на корисну 
модель. 

5.2. За наявності науково-технічної продукції обґрунтування її переваг у порівнянні з 
існуючими аналогами 

5.3. Практична цінність отриманих результатів реалізації Проекту для економіки та 
суспільства (стосується проектів, що передбачають проведення прикладних наукових 
досліджень і науково-технічних розробок) 
Ключові висновки з проекту можуть бути використані як в діяльності державних органів при 
розробці стратегічних, середньо- та короткострокових планів розвитку, так і в діяльності 
підприємств реального сектору та фінансових установ. 
В діяльності регуляторів фінансового ринку можуть бути враховані рекомендації щодо 
налаштування взаємодії із Міністерством фінансів, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства, Міністерством соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я, 
Державною податковою службою. На регіональному рівні результати можуть бути враховані при 
узгодженні дій відповідних обласних структур. Так, на рівні контактів з Департаментом 
економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації відбулося попереднє 
обговорення можливих результатів цього проекту та їх використання при підготовці прогнозів 
соціально-економічного розвитку регіону. Сформовані за результатами реалізації проекту 
пропозиції щодо зниження вразливості реального сектору і підвищення стійкості його розвитку 
потенційно можуть бути використані в діяльності підприємств реального сектору. Наприклад, на 



регіональному рівні проект дослідження обговорювався та отримав схвалення керівництвом 
підприємства ПАТ «Сумське НЕЮ». 
Порівняно з існуючими дослідженнями вітчизняних і зарубіжних науковців у даному напрямку, 
пропонований проект характеризується комплексністю дослідження економічних процесів та 
формалізації взаємозв'язків між секторами економіки з урахуванням довготривалої глибокої кризи 
в економіці, розбалансованості розвитку різних сфер, факторів вразливості, що притаманні 
надзвичайній ситуації. А розроблений механізм точного налаштування інструментів економічної 
політики з формалізацією чітких напрямків для отримання синергетичного ефекту від узгодження 
дозволить значно підвищити ефективність використання бюджетних коштів, що направлені на 
стабілізаційні заходи в умовах надзвичайної ситуації. 

5.4. Опис шляхів та способів подальшого використання результатів виконання Проекту в 
суспільній практиці. 
Проект після реалізації матиме новизну в галузі фундаментальних наук, характеризується 
спрямованістю на розвиток держави та розбудови державності. Крім того, на відміну від існуючих 
наукових досліджень в цьому напрямку (переважно, зарубіжних), в проекті вирішується прикладна 
наукова проблема економіко-математичного моделювання трансмісійних ефектів та 
міжсекторного впливу під час застосування заходів з відновлення стабільності економіки. Все 
зазначене має базуватися на сформованій системі критеріїв та цільових таргетів оперативного, 
тактичного та стратегічного характеру (що само по собі вже має практичне значення). 
Способи подальшого використання результатів виконання проекту прогнозуються в наступному: 
- розробка практичних рекомендацій щодо використання розроблених у проекті методик для 
точного налаштування інструментів економічної політики; 
- супроводження механізму точного налаштування відповідними кодексами, стандартами, 
настановами, за якими має регулюватися технічна та етична сторона взаємодії державних органів 
в цьому процесі (на різному рівні - місцевому, регіональному, національному); 
- поширення досвіду (мультиплікація позитивних результатів та історій успіху) практичної 
реалізації механізму точного налаштування економічної політики серед зацікавлених сторін в 
Україні (на різних рівнях); 
- звітність з виконання проекту передбачатиме: розробку Комплексних програм для реалізації 
механізму точного налаштування економічної політики, формування відповідних кодексів, 
настанов (для різного рівня реалізації економічної політики), розробку програмного комплексу для 
візуалізації результатів оптимізаційного моделювання в процесі даного проекту. 

Анотований звіт не містить відомостей, заборонених до відкритого опублікування. 

Науковий керівник Проекту 
Директор НШ БТ «УАБС» СумДУ, д.е.н. 
Д'яконова І.І. (л7\/ 

(підпис) 


