
Учасники чергового засідання президії НАН України заслухали та 

обговорили доповідь директора державної установи «Інститут економіки 

та прогнозування НАН України» академіка НАН України В. Гейця про 

наукову та науково-організаційну діяльність установи.  

Президія НАН України зазначила, що доповідь та виступи в її 

обговоренні демонструють актуальність і вагомість проведених інститутом 

досліджень, їх істотне значення як для розвитку економічної науки, так і для 

підвищення ефективності управлінських рішень щодо подальшого соціально-

економічного розвитку української держави.  

Теоретичні і практичні результати роботи інституту у звітному періоді є 

вагомими і кількісно, і якісно. Він успішно здійснює фундаментальні та 

прикладні дослідження, забезпечує впровадження їх результатів у практику 

державного управління та господарювання, бере активну участь у підготовці 

нормативно-правових документів загальнодержавного значення. Результати 

проведених досліджень одержали підтримку і впровадження на найвищих 

рівнях держаного управління України.  

Незважаючи на те, що підсумки роботи інституту в цілому задовільні і 

він залишається головним науковим економічним центром в Україні, його 

керівництву доцільно звернути увагу на необхідність доведення своїх 

практичних результатів до рівня нормативних документів, серед яких були б 

проекти постанов уряду, законів України, на що звернув особливу увагу 

Прем’єр-міністр України М. Азаров під час нещодавньої зустрічі з ученими-

економістами академії. Це істотно підвищить ефективність практичних 

результатів наукових досліджень інституту.  

Стан, у якому сьогодні перебуває економіка України, потребує 

концентрації зусиль науковців інституту в найбільш вразливих для неї 

сферах: національного виробництва, збалансування державних фінансів та 

скорочення зовнішнього і внутрішнього боргу, підвищення стійкості 

банківської системи, вирішення проблем енергетичної залежності України. 

Цим напрямам має бути приділена особлива увага, оскільки тут ідеться, по 

суті, про економічну і національну безпеку держави.  

Ученим-економістам необхідно сьогодні, крім надання допомоги 

владним структурам, виконання їхніх доручень, усіма способами 

пропагувати своє бачення економічної ситуації, шляхів і завдань 

економічного розвитку. Необхідно цілеспрямовано формувати на всіх рівнях 

високу культуру економічного мислення, управління, передбачення 

соціально-економічних результатів державних рішень.  



У цілому президія НАН України схвалила діяльність державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Прес-реліз за 

підсумками засідання Президії НАН України 14 березня 2012 року // 

Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). 

 


