
Круглий стіл 

"Економіка України в умовах війни: втрати, державне регулювання, 

відновлення" 

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

розвитку НАН України пройшов круглий стіл «Економіка України в умовах 

війни: втрати, державне регулювання, відновлення».  

Директор Центру д.е.н., професор Вікторія Хаустова виступила з доповіддю 

«Виклики економіці України внаслідок військової  агресії з боку росії»,  в якій, 

зокрема, відзначено, що згідно з прогнозами міжнародних організацій, падіння 

ВВП України в 2022 році складе 20-45%, доходи українців зменшаться на 25-30%, 

у 70% населення дохід буде нижчим за прожитковий рівень.  

Наведено узагальнену 

картину масштабів руйнувань 

інфраструктури протягом війни. 

Визначені пріоритетні напрями 

розвитку оборонно-

промислового комплексу 

України та види економічної 

діяльності, які можуть 

забезпечити відновлення країни у післявоєнний період і потребуватимуть 

державної підтримки. Свої пропозиції з цього приводу надала завідувач сектору 

промислової політики та інноваційного розвитку відділу промислової політики та 

енергетичної безпеки д.е.н., доцент Олена Решетняк.  

Вчений секретар д.е.н., 

доцент Надія Бєлікова 

представила поточні оцінки 

фізичних втрат промислової, 

сільськогосподарської, 

транспортної та іншої 

інфраструктури України, а 

також їх грошовий вираз. 

 Учасники круглого столу  д.е.н., професор Микола Кизим та д.е.н., проф. 

Юрій Іванов відзначили дискусійність окремих оцінок, необхідність затвердження 

спеціальних методик для їх проведення. 



 Завідувач сектору макроекономічного аналізу та прогнозування відділу 

макроекономічної політики та регіонального розвитку к.е.н., доцент Ольга 

Полякова та старший науковий співробітник к.е.н. Вікторія Шликова доповіли 

про структурні зміни у реальному секторі економіки: за видами економічної 

діяльності, масштабами підприємств та зайнятістю.  

Окрім іншого, були 

наведені дані щодо товарної 

структури зовнішньої торгівлі 

України у січні-квітні 2022 р., 

результати аналізу змін у 

структурі державного бюджету 

в 2022 р.  у порівнянні з 2021 р., 

тенденції попиту на робочу 

силу на ринку праці в регіональному розрізі та за видами економічної діяльності 

на основі даних Державної служби зайнятості України та сайтів пошуку роботи. 

Відзначені прогнози 

науковців щодо скорочен-

ня чисельності працездат-

ного населення в країні, що 

зумовлено як демографіч-

ними явищами, що мали 

місце у 90-х роках ХХ ст.., 

так і наслідками військової 

агресії. 

В обговоренні проблемних питань круглого столу взяли участь 

співробітники Центру: Ірина Губарєва, Ігор Ярошенко, Володимир Шпілєвський, 

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

 


