НОВІ НАУКОВІ ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ
Гриценко А. А.
Архітектоніка економічної безпеки : монографія / Андрій Андрійович Гриценко ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув.
НАН України". – К., 2017. – 224 с.
ISBN 978-966-02-8420-3
У монографії визначено предмет і метод архітектоніки економічної
безпеки, що втілено у розкритті закономірностей внутрішньої будови
безпечного розвитку економічної системи на основі сходження від
абстрактного до конкретного. З'ясовано основні закони архітектоніки,
серед яких виділено закони статики і динаміки, та сформульовано
головні архітектонічні принципи економічної безпеки. Виявлено базову економічну деструкцію
як фундаментальний чинник економічної небезпеки, що проявляється у низці диспропорцій і
відтворюється у процесі функціонування економіки України, та запропоновано шляхи подолання деструкцій. Розкрито основні складові механізму безпечного економічного розвитку.

Кораблін С. О.
Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних
ринків : монографія / Сергій Олександрович Кораблін ; НАН
України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К.,
2017. – 308 с.
ISBN 978-966-02-8428-9
Розглянуто макроекономічну динаміку Україну крізь призму поглядів
на зміст цілей, інструментів та завдань дієвої економічної політики.
Показано трансформацію підходів до їх визначення від Вашингтонського
консенсусу до "реформ другого покоління" та більш сучасного досвіду,
отриманого під час виходу з глобальної кризи 2008–2009 рр. Проаналізовано неоднорідність
світової економіки у розрізі її ключових ринків (праці, капіталу, товарів і послуг) та окремих
країн. Визначено ключові риси української економіки, що дозволяють кваліфікувати її як малу,
відкриту та сировинну. Доведено вплив світових цін на сировину, що експортує Україна, на її
макроекономічну динаміку, включаючи реальний ВВП, валютний курс гривні, інфляцію, доходи
Зведеного бюджету, рівні депозитної та кредитної активності банківської системи. Зроблено
висновок, що така залежність поглиблюватиметься у разі подальшого технологічного відставання
країни від більш інноваційних і динамічних економік світу.

Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України : колективна монографія / [Шубравська О.В.,
Молдаван Л.В., Пасхавер Б.Й. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук
О.В.Шубравської ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув.
НАН України". – К., 2017. – 440 с.: 108 табл., 25 рис.
ISBN 978-966-02-8355-8
Досліджено чинники та обмеження розвитку й ефективного зростання
сільськогосподарського виробництва і аграрного ринку. Запропоновані методологічні та методичні підходи до визначення частки аграрного
сегмента в національному багатстві України, оцінювання розвитку
агропродовольчого виробництва в умовах кліматичних змін та дії інноваційного чинника,
формування матриці стратегій інноваційно-технологічної модернізації переробно-харчових
потужностей. Розроблено засади концепції Національного кодексу сталого агрогосподарювання.
Для науковців, викладачів і студентів ВНЗ, працівників міністерств і відомств, а також широкого загалу читачів.
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Білоусова О. С.
Взаємодія держави та підприємств у фінансовому забезпеченні економічного розвитку : монографія / О.С. Білоусова ;
НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К.,
2017. – 340 с. : табл., рис.
ISBN 978-966-02-8419-7
Досліджено проблеми взаємодії держави та підприємств у фінансовому
забезпеченні економічного розвитку. Розкрито теоретико-методологічні засади та інструментарій ефективної взаємодії держави та підприємств. Визначено підходи до підвищення ефективності бюджетноподаткової підтримки, удосконалення методичного та інформаційного забезпечення фінансового розвитку підприємств, а також інститутів взаємодії держави та підприємств у контексті
євроінтеграційних процесів. Систематизовано види та інструменти впливу держави на інвестиційні процеси. Фінансове планування підприємств розглянуто з точки зору засобу зменшення рівня інвестиційних ризиків в Україні. Особливу увагу приділено підходам до уніфікації
інструментарію фінансового планування, внутрішнього контролю та аудиту.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів.

Боднарчук Т. Л.
Протекціонізм в економічній історії України (ХІХ – початок
ХХ ст.) : монографія / Т.Л. Боднарчук ; НАН України, ДУ "Ін-т
екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2017. – 256 с.
ISBN 978-966-02-8354-1
Монографія присвячена історико-економічному дослідженню політики протекціонізму, що проводилася урядом Російської імперії
в Україні на етапі ринково-індустріальних перетворень. Розкрито
особливості ґенези наукового вчення про протекціонізм у вітчизняній
економічній думці, обґрунтовано внесок українських вчених у розробку концептуальних засад промислової політики і засобів урядового заступництва. Охарактеризовано соціально-економічні результати впливу протекціонізму на розвиток господарства України в ХІХ – на початку ХХ ст.
Книгу адресовано науковцям, політикам, державним службовцям, викладачам, аспірантам та
студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться історією господарства та економічної політики.

Консолідація державних фінансів України :кол. моногр. / [Луніна І.О., Булана О.О., Степанова О.В. та ін.] ; за ред. д.е.н. І.О. Луніної ; НАН України, ДУ "Ін-т
екон. та прогнозув. НАН України". – Електрон. дані. – К., 2017.– 344 с. ;62 табл.,
24 рис. –Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/288.pdf
ISBN 978-966-02-8389-3 (електронне видання)
Досліджено теоретико-методологічні засади консолідації державних фінансів України в умовах дії факторів фінансової нестабільності. Визначено економічний зміст процесів фіскальної
консолідації та напрями побудови інституційного каркасу політики консолідації. Обґрунтовано підходи до зменшення ризиків втрати доходів держави та удосконалення бюджетноподаткового стимулювання економічної діяльності суб'єктів господарювання. Розглянуто
питання трансформації політики державної підтримки підприємств з метою підвищення конкурентоспроможності національної економіки та зменшення навантаження на державні фінанси; окреслено напрями реформування бюджетної політики у соціальній сфері (на прикладі
охорони здоров'я та соціального захисту населення).
Проаналізовано проблемні аспекти процесів бюджетної децентралізації та визначено шляхи
підвищення ефективності діяльності публічної влади різних рівнів як стратегічного напряму
консолідації державних фінансів Україні.
Для спеціалістів з питань бюджетно-податкової політики, науковців, викладачів, аспірантів і
студентів економічних ВНЗ.
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Фінансове забезпечення структурної модернізації реального
сектора економіки України : кол. моногр. / [Зимовець В.В.,
Даниленко А.І., Терещенко О.О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук
В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН
України". – К., 2017. – 396 с.
ISBN 978-966-02-8338-1
У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи до вибору
інструментів фінансової політики для структурної модернізації реального сектора економіки України з урахуванням впливу макрофінансових та інституційних чинників. Оцінено масштаби існуючих фінансових обмежень для структурної модернізації реального сектора економіки України. Розроблено
нові підходи до оцінки інвестиційних та кредитних ризиків в Україні та визначено напрями їх
пом'якшення для активізації інвестиційних процесів у реальному секторі економіки.
Проаналізовано тенденції банківського кредитування підприємств реального сектора та визначено напрями активізації довгострокового кредитування модернізаційних проектів. Проаналізовано структуру державних інвестицій у реальний сектор економіки та узагальнено існуючі
у цій сфері проблеми. Визначено напрями усунення фіскальних бар’єрів для здійснення фінансових інвестицій у реальний сектор економіки. Запропоновано застосування кращих зарубіжних практик щодо адміністративної підтримки процесів структурної модернізації реального
сектора. Обґрунтовано доцільність створення державою стимулів для концентрації капіталу
у високотехнологічних інтегрованих корпоративних структурах.
Монографія буде корисною для наукових співробітників, державних службовців, викладачів,
аспірантів, студентів ВНЗ, які цікавляться проблематикою фінансового забезпечення економічного розвитку України.

Соціокультурні чинники розвитку українського ринку праці : кол. моногр. / за
ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". –
Електрон. дані.– К., 2017. – 264 с. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/mg/285.pdf
ISBN 978-966-02-8353-4
У монографії представлено теоретичну інтерпретацію поняття "соціокультурного" в контексті
ринку праці, визначення та структури ключових соціокультурних чинників розвитку українського ринку праці; досліджено трансформацію соціальних норм та ставлення до праці як чинники економічної поведінки, соціокультурні аспекти міграційних процесів та їх вплив на розвиток українського ринку праці, освіту як соціокультурний чинник розвитку українського
ринку праці, соціальне відторгнення на ринку праці та соціокультурний потенціал громадянського суспільства.

Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему
України : монографія / [Богдан Т.П., Шаров О.М., Сльозко О.О.
та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Т.П.Богдан ; НАН України,
ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2017. – 356 с. :
табл., рис.
ISBN 978-966-02-8233-9
Запропоновано методичні засади ідентифікації та оцінки впливу
глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України, отримано кількісні оцінки залежностей від глобальних чинників показників
експортної виручки, вартості та обсягу залучення зовнішніх фінансових ресурсів, динамізму розвитку національного фондового ринку, темпів інвестиційної
діяльності та зміни РЕОК гривні. Ідентифіковано канали впливу динамічних змін світової
валютної системи на національну та виявлено механізми впливу надмірного боргового навантаження у розвинених країнах на стан міжнародних фінансів; розроблено науково-практичні
пропозиції щодо управління ризиками державного боргу України. Подано оцінку здобутків
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та проблемних сфер двостороннього співробітництва України і Китаю, а також співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями. Розроблено концептуальні засади валютної політики України, а також пропозиції щодо вдосконалення форм, методів та інструментів співпраці з Китаєм у фінансово-економічні сфері.
Монографія буде корисною для наукових співробітників, державних службовців, викладачів,
аспірантів, які цікавляться проблематикою міжнародних фінансових відносин та розвитку
валютно-фінансової системи України.

Подлесная В.Г.
Логико-исторические основания формирования социальноэкономических циклов : монография / Василиса Георгиевна
Подлесная ; НАН Украины, ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины". – К. , 2017. – 444 с.: табл., рис.
ISBN 978-966-02-8239-1
В монографии представлена концепция, раскрывающая логикоисторические основания формирования социально-экономических циклов и базирующаяся на исследовании взаимосвязанного влияния технико-технологических, хозяйственно-экономических, институциональных,
социальных и военно-политических факторов на динамику общественного воспроизводства.
Данная концепция определяет доминирующие формы циклического движения на всех исторических этапах развития общества. В логико-исторической последовательности проанализировано развитие научных теорий социально-экономической цикличности, обоснован циклический характер развития экономической теории. В монографии обоснованы новые формы социально-экономических циклов, порожденные усложнением социально-экономической
динамики в ХХ – начале XXI в., в частности, военно-экономические циклы, циклы в плановой
и трансформационной экономиках.
Монография предназначена для ученых, аспирантов, специалистов в области экономики, студентов высших учебных заведений.
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