
Круглий стіл 

«Проблеми функціонування та розвитку вітчизняної промисловості у 

воєнний та повоєнний періоди» 

 

28 червня 2022 р. в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем 

розвитку НАН України пройшов круглий стіл «Проблеми функціонування та 

розвитку вітчизняної промисловості у воєнний та повоєнний періоди». 

Заступник директора Центру 

д.е.н., професор Ірина Губарєва 

виступила з доповіддю «Державна 

підтримка промисловості в умовах 

війни», в якій, зокрема, зосередила 

увагу на таких формах державної 

підтримки промисловості України 

в умовах війни як: грантові 

програми Уряду, програми для підприємств, що реалізує Фонд розвитку 

підприємництва, підтримка промисловості у податковій сфері, дерегулювання 

умов ведення бізнесу, програми релокаціії підприємств та розвитку 

індустріальних парків. Представлено переваги релокації промислових 

підприємств до індустріальних парків.  

Завідувач сектору проблем регіонального розвитку та децентралізації д.е.н., 

доцент Ольга Іванова зазначила, що в умовах війни територіальні громади 

відіграють провідну роль у 

розміщенні внутрішньо   

переміщених осіб та релокації 

промислових підприємств з 

територій, що наближені або 

знаходяться у зоні бойових дій, 

в безпечні регіони на заході 

України.  



Завідувач відділу 

макроекономічної політики та 

регіонального розвитку Центру 

к.е.н. Ігор Ярошенко виступив з 

доповіддю «Моніторинг наслідків 

військової агресії проти України 

для Харківської області та міста 

Харкова», в якій, зокрема, зосередив увагу на поточному стані територій і 

населення, економіки, особливо в промисловому, сільськогосподарському 

секторах, транспортної, житлової, освітньої інфраструктури Харківської області 

та міста Харкова в умовах ведення військових дій росії проти України. 

Вчений секретар Центру д.е.н., доцент Надія Бєлікова зазначила що, в 

умовах отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС, доцільно розглянути 

перспективи Харківської області в частині збереження та розвитку інноваційного, 

освітнього, промислового та інших потенціалів. 

Директор Центру д.е.н., професор Вікторія Хаустова зауважила що, на її 

думку, перспективи відновлення та розвитку Харківської області залежатимуть 

від комплексного підходу до вирішення проблемних питань і реалізації 

потенціалів регіону за участі всіх зацікавлених сторін, а саме Держави, місцевого 

самоврядування, бізнесу, громадян тощо. 

В обговоренні проблемних питань круглого столу взяли участь 

співробітники Центру: Вікторія Хаустова, Микола Кизим, Юрій Іванов, Майя 

Дороніна, Надія Бєлікова, Володимир Шпілєвський, Олена Решетняк, Ольга 

Полякова, Ольга Іванова, Олена Красноносова, Олена Тур, Дар’я Михайленко, 

Вікторія Шликова, Тетяна Салашенко, Ірина Семигуліна, Олена Леванда, Євген 

Колбасін, Наталія Луценко, Олексій Шпілєвський. 

За результатами круглого столу прийнято рішення щодо проведення 

подальших досліджень, підготовки аналітичних матеріалів та рекомендацій для 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших організацій і 

відомств. 


