
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Т Е М А Т И Ч Н И Й   П Л А Н 
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ПЛАНИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР 

У НАРОДНОГОСПОДАРСЬКУ ПРАКТИКУ ТА ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ  

НА 2016 РІК 

 

 

 

 
Розглянуто  та схвалено на засіданні Вченої Ради 

Протокол  № 2 від 26.02.2016р. 

 

 

 

 

 

 

Одеса – 2016 



 2 

З М І С Т 

РОБОЧІ ПЛАНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ІПРЕЕД НАН УКРАЇНИ НА 2016 р.: 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НДР ІПРЕЕД НАН УКРАЇНИ НА 2016 РІК ……………………………………….................. 3 

 

ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДОПОВІДНИХ ЗАПИСОК ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ В ІПРЕЕД НАН УКРАЇНИ НА 

2016 РІК ……………………………………………………………………………………………................................................ 

 

 

 

8 

 
ПЛАН ВИДАВНИЧОЇ ТА РЕДАКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІПРЕЕД НАН УКРАЇНИ НА 2016 РІК…………………... 

 

 

18 

 

ПЛАН ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ (КАНДИДАТІВ ТА ДОКТОРІВ НАУК) В ІПРЕЕД НАН УКРАЇНИ У 

2016 РОЦІ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

20 

  

 
  



 3 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Директор Інституту,  

акад. НАН України, 

 д.е.н., проф. 

 _____________ Буркинський Б.В. 

“___”  ________  2016р. 

 

Тематичний план 

НДР Інституту проблем ринку та економіко-екологічних  

досліджень НАН України на 2016рік 
 

№ 

п/п 

Назва теми, керівник, відділ, 

виконавець та співвиконавець 

Підстава 

для 

виконання 

теми 

Термін 

виконання 

Обсяги 

фінансуван

ня 

Очікувані наукові та практичні 

результати в 2016р. 

Кількість  

співробітників 

Всь

ого 

На 

рік 

Всь

ого 

н.с. д.е.н к.е.н. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України 

1. Відділ розвитку 

підприємництва 

 

Д.е.н., проф. Бутенко А.І. 

№ ДР 0114U004454 

Шифр 3.1.8.53/Б 

«Подолання асиметрії розвитку 

підприємницького сектору як 

складової сталого розвитку 

економіки України» 

Рішення 

Бюро 

Відділення 

економіки 

НАН України 

від 19 березня 

2014р., 

протокол № 4 

01.07.2014-

31.12.2016 

3851,5
42 

879,920 ІІІ етап: Розробка методичних та 

практичних рекомендацій щодо 

подолання асиметрії розвитку 

підприємницького сектору як складової 

сталого розвитку економіки України. 

3.1. Методичні та практичні рекомендації 

щодо забезпечення збалансованого 

розвитку соціального потенціалу 

підприємництва в Україні. 

3.2. Методичні та практичні рекомендації 

щодо подолання асиметрії у податковому 

навантаженні суб’єктів підприємницької 

діяльності в Україні. 

3.3. Методичні та практичні рекомендації 

щодо подолання диспропорцій просторової 

13 9 4 2 
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№ 

п/п 

Назва теми, керівник, відділ, 

виконавець та співвиконавець 

Підстава 

для 

виконання 

теми 

Термін 

виконання 

Обсяги 

фінансуван

ня 

Очікувані наукові та практичні 

результати в 2016р. 

Кількість  

співробітників 

Всь

ого 

На 

рік 

Всь

ого 

н.с. д.е.н к.е.н. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

та галузевої структури підприємницького 

сектору України. 

3.4. Методичні та практичні рекомендації 

щодо подолання асиметрії фінансово-

кредитної підтримки підприємницького 

сектору. 

3.5. Методичні та практичні рекомендації 

щодо подолання асиметрії у розвитку 

інноваційно-активного підприємництва. 

Відомча тематика 

2. Відділ ринку транспортних 

послуг 

 

Д.е.н., проф. Котлубай О.М. 

№ ДР 0115U000694 

Шифр 3.1.8.55/Б 

«Асиметрія ринків 

транспортних послуг: 

теоретичні основи  визначення 

та управління в умовах 

децентралізації» 

Рішення 

Бюро 

відділення 

економіки 

протокол 

№8 від 

08.09.2014р. 

01.15-12.17 4427,4 853,334 ІІ етап: Методологічні чинники оцінки 

ступеня регіональної, секторальної і 

продуктової  асиметрії світових ринків 

транспортних послуг та її впливу на 

економічний розвиток країн і регіонів. 
2.1. Розвиток принципів та методологічних 

підходів до оцінки ступеня асиметрії світових 

ринків транспортних послуг :  

2.1.1. регіональної (проблеми економіко-

правової асиметрії, тобто нерівнозначність 

регіонів та їх статусу, виключати економічні, 

соціальні, культурні, політичні та інші 

компоненти, які формують умови для 

виникнення регіональної асиметрії); 

2.1.2. секторальної (різна роль в економічному 

зростанні окремих елементів транспортного 

комплексу світу, розвиненість світових ТТС , 

лінійного та трампового судноплавства); 

2.1.3. продуктової (значення транспортного 

фактору для економічного зростання в цілому 

по світовій економіці та за основними групами 

товарів країн експортерів їх та імпортерів) 

2.2. Математичний інструментарій оцінки 

ступеню асиметрії (головні вимоги, можливості 

11 1 3 4 
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№ 

п/п 

Назва теми, керівник, відділ, 

виконавець та співвиконавець 

Підстава 

для 

виконання 

теми 

Термін 

виконання 

Обсяги 

фінансуван

ня 

Очікувані наукові та практичні 

результати в 2016р. 

Кількість  

співробітників 

Всь

ого 

На 

рік 

Всь

ого 

н.с. д.е.н к.е.н. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

застосування різних підходів, критерії, 

показники оцінки, особливості застосування для 

оцінки рівня окремих видів асиметрії) 

2.3. Принципи, критерії та інструменти 

загальної оцінки сукупного  впливу асиметрії 

ринків транспортних послуг на світове та 

регіональне економічне зростання. 

3. Відділ економічного 

регулювання 

природокористування 

 

Д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І. 

№ ДР 0116U000411 

Шифр 3.1.8.56/Б 

«Розвиток відносин власності у 

рекреаційно-туристичному 

природокористуванні 

приморських регіонів України» 

Рішенням 
Бюро 

Відділення 
економіки 
протокол 

№3 
від 

14.05.2015 р. 

01.01.2016- 

31.12.2018 

5100,0 853,332 І етап: Інституційна система рекреаційно-

туристичного природокористування 

приморських регіонів України та розвиток 

відносин власності між суб’єктами 

господарської діяльності:  

1.1. Проблеми нормативно-правового 

закріплення економічних відносин власності на 

природні ресурси у рекреаційно-туристичному 

природокористуванні 

1.2. Методологічні основи реалізації відносин 

власності на природні рекреаційно-туристичні 

ресурси. 

1.3.Узагальнення існуючої інституційної 

системи управління та функціонування 

рекреаційно-туристичного 

природокористування. 

1.4. Узагальнення сучасних тенденцій 

функціонування системи відносин власності у 

природокористуванні та її вплив на різнорівневе 

адміністрування забезпечення розвитку 

рекреаційно-туристичної діяльності. 

10 8 3 2 

4. 

 

Відділ ринкових механізмів і 

структур 

 

Акад. НАН України, д.е.н., 

проф. Буркинський Б.В.;  

д.е.н., проф. Лисюк В.М. 

Рішенням 
Бюро 

Відділення 
економіки 
протокол 

№4 
від 

28.05.2015 р. 

01.01.2016- 

30.12.2018 

5227,0 853,33
4 

І етап: Інтеграція товарних ринків в системі 

забезпечення сталого розвитку національної 

економіки. 

1.1. Еволюція теоретико-методологічних засад 

інтеграції економічних систем (товарних 

ринків). Узагальнення закордонного досвіду та 

імплементація його в українські реалії. 

1.2. Методологія дослідження інтеграційних 

10 7 3 4 
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№ 

п/п 

Назва теми, керівник, відділ, 

виконавець та співвиконавець 

Підстава 

для 

виконання 

теми 

Термін 

виконання 

Обсяги 

фінансуван

ня 

Очікувані наукові та практичні 

результати в 2016р. 

Кількість  

співробітників 

Всь

ого 

На 

рік 

Всь

ого 

н.с. д.е.н к.е.н. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ ДР  0116U000412 

Шифр 3.1.8.58/Б 

«Інтеграційні механізми 

розвитку товарних ринків в 

Україні: теорія та інституційне 

забезпечення» 

 механізмів, визначення природи, їх сутності та 

впливу на економічні процеси. 

1.3. Природа внутрішньої та зовнішньої 

економічної інтеграції товарних ринків, 

взаємопов’язаність та протиріччя. 

1.4. Особливості інтеграційних процесів на 

різних товарних ринках. 

5. Відділ економіко-екологічних 

проблем приморських регіонів 

 

Д.е.н, проф. Купінець Л.Є.  

№ ДР 0116U000413 

Шифр 3.1.8.57Б 

«Загрози та ризики 

екологобезпечному розвитку 

секторів економіки 

Українського Причорномор’я» 

Рішення 

Бюро 

Відділення 

економіки 

протокол 

№3 

 від 

14.05.2015р 

01.01.2016- 

31.12.2018 

5386,0 853,33

4 
І етап: Еколого-економічна сутність, 

типізація та класифікація ризиків та 

загроз екологобезпечному розвитку 

секторів економіки Українського 

Причорномор’я. 

1.1. Ризикологія в забезпеченні 

секторальної екологізації та 

екологоорієнтованого управління 

Українським Причорномор’ям. 

1.2. Ризик як критерій економічної та 

екологічної небезпеки. Наукові підходи до 

визначення загроз. Типізація і класифікація 

ризиків та загроз на секторальному та 

регіональному рівнях. 

1.3. Методологічні принципи 

превентивного реагування на загрози та 

ризик-події. 

13 9 4 5 

Прикладна тематика 

6 Відділ міжрегіонального 

економічного розвитку 

Українського Причорномор’я 

 

Д.е.н., проф. Осипов В.М.; 

д.е.н., с.н.с. Лайко О.І. 

№ ДР 0114U004455 

Рішення 

Бюро 

Відділення 

економіки 

НАН 

України від 

22 квітня  

01.07.2014- 

30.12.2016 
2458,1 563,040 ІІІ етап: Розробка пропозицій щодо 

вдосконалення інституціональних засад 

регулювання інвестиційно-інноваційного 

розвитку Українського Причорномор’я 

на основі реалізації регіональних 

передумов і переваг: 

3.1. Формування методології регулювання 

7 5 3 1 
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№ 

п/п 

Назва теми, керівник, відділ, 

виконавець та співвиконавець 

Підстава 

для 

виконання 

теми 

Термін 

виконання 

Обсяги 

фінансуван

ня 

Очікувані наукові та практичні 

результати в 2016р. 

Кількість  

співробітників 

Всь

ого 

На 

рік 

Всь

ого 

н.с. д.е.н к.е.н. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Шифр 3.1.8.54/Б  

«Вплив інвестиційно-

інноваційної складової на 

забезпечення соціально-

економічного розвитку 

Українського Причорномор’я» 

2014 р. 

протокол № 

5 

та інституціональної підтримки розвитку 

регіонів Українського Причорномор’я на 

інвестиційно-інноваційній основі з 

врахуванням досвіду ЄС 

3.2. Пропозиції щодо реалізації концепції 

інституціонального сприяння соціально-

економічному розвитку та інвестиційного 

конкурування регіонів на базовому рівні 

(на прикладі Українського Причорномор’я) 

3.3. Пропозиції щодо формування 

інституціонального середовища по 

провадженню ефективної інноваційної 

політики в регіонах Українського 

Причорномор’я 

3.4. Пропозиції щодо провадження 

стратегування розвитку територій базового 

рівня регіонів Українського Причорномор’я 

на інвестиційно-інноваційній основі  

3.5 Пропозиції щодо скорочення 

диспропорцій соціально-економічного 

розвитку: інституціональний аспект 

3.6. Пропозиції щодо імплементації 

краудсорсингових підходів до 

стимулювання інституціональної 

організації громад для забезпечення 

соціально-економічного розвитку 

Українського Причорномор’я. 

  

Вчений секретар  Інституту 

д.е.н., с.н.с. 

 

Н.І. Хумарова 



«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Директор Інституту,  

академік НАН України,  

д.е.н., професор 

 

________________  Буркинський Б.В. 

 

“____”  _________  2016 р. 

 

П Л А Н 

підготовки доповідних записок та наукових доповідей в Інституті проблем ринку та  

економіко-екологічних досліджень НАН України на 2016 рік 
 

№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
3.1.8.53/Б 

 

1.  Доповідна записка: «Пропозиції щодо 

забезпечення збалансованого розвитку 

соціального потенціалу підприємництва в 

Україні». 

Комітет ВР з питань промислової 

політики 

та підприємництва 

Бутенко А.І., 

Шлафман Н.Л. 

квітень 2016 р. 

2.  Доповідна записка: «Рекомендації щодо 

усунення диспропорцій між попитом і 

пропозицією робочої сили на ринку праці 

України». 

Комітет ВР з питань промислової 

політики 

та підприємництва 

Бутенко А.І., 

Уманець Т.В. 

травень 2016 р. 

3.  Доповідна записка: «Методичні рекомендації 

щодо подолання асиметрії розвитку інноваційно-

активного підприємництва». 

Одеський регіональний центр з 

інвестицій та розвитку, Департамент 

інноваційної діяльності та трансферу 

технологій МОН України 

Бутенко А.І., 

Лазарєва Є.В., 

Курносова А.В. 

червень 2016 р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 

4.  Доповідна записка: «Пропозиції щодо подолання 

асиметрії в податковому навантаженні суб’єктів 

підприємницької діяльності в Україні». 

Комітет ВР з питань промислової 

політики 

та підприємництва 

Бутенко А.І., 

Шлафман Н.Л. 

вересень 2016 р. 

5.  Доповідна записка: «Рекомендації щодо 

подолання диспропорцій в просторовій та 

галузевій структурі підприємницького сектору 

України». 

Комітет ВР з питань промислової 

політики 

та підприємництва 

Бутенко А.І., 

Уманець Т.В. 

жовтень 2016 р. 

6.  Доповідна записка: «Пропозиції щодо 

удосконалення державної політики підтримки 

розвитку підприємництва в промисловому секторі 

економіки України». 

Комітет ВР з питань промислової 

політики та підприємництва, 

Український союз промисловців і 

підприємців 

Бутенко А.І., 

Карпінська Г.В., 

Лукащук В.В. 

жовтень 2016р. 

7.  Доповідна записка: «Сценарний механізм 

подолання асиметрії розвитку інноваційно-

активного підприємництва». 

Одеський регіональний центр з 

інвестицій та розвитку, Департамент 

інноваційної діяльності та трансферу 

технологій МОН України 

Бутенко А.І., 

Лазарєва Є.В., 

Курносова А.В. 

жовтень 2016 р. 

8.  Доповідна записка: «Пропозиції щодо 

удосконалення державної політики подолання 

асиметрії фінансової підтримки розвитку МСП». 

Комітет ВР з питань промислової 

політики 

та підприємництва 

Бутенко А.І., 

Сараєва І.М., 

Носова Н.І. 

жовтень 2016 р. 

3.1.8.54/Б 
 

1.  Аналітична записка «Вдосконалення 

інституціональної підтримки розвитку регіонів 

Українського Причорномор’я на інвестиційно-

інноваційній основі з врахуванням досвіду ЄС» 

Комітети Верховної Ради України, 

Міністерство регіонального розвитку, 

Обласні державні адміністрації 

Українського Причорномор’я, 

Український союз промисловців і 

підприємців України, Федерація 

роботодавців України, Союз 

підприємців Одеського економічного 

регіону, 

Відділення економіки НАНУ 

Б.В. Буркинський, 

О.І. Лайко, 

З.В. Чехович 

 

квітень 2016р. 

2.  Доповідна записка «Пропозиції щодо активізації Міністерство регіонального розвитку, Б.В. Буркинський, червень 2016р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
соціально-економічного розвитку регіонів на 

основі інвестиційного конкурування: 

інституціональний аспект» 

 

Обласні державні адміністрації 

Українського Причорномор’я, 

Український союз промисловців і 

підприємців України, Федерація 

роботодавців України, Союз 

підприємців Одеського економічного 

регіону, 

Відділення економіки НАНУ 

О.І. Лайко, 

З.В. Чехович 

3.  Доповідна записка: «Законодавчо нормативні 

пропозиції щодо підвищення ефективності 

державних інвестиційних інструментів 

регіонального розвитку» 

Міністерство регіонального розвитку, 

Обласні державні адміністрації 

Українського Причорномор’я, 

Відділення економіки НАНУ 

В.Ф. Горячук, 

З.В. Чехович 

червень 2016р. 

4.  Доповідна записка: «Методичні засади 

інтегральної оцінки інвестицій, визначення їх 

тенденцій та впливу на економічний розвиток 

України та регіонів Українського Причорномор’я» 

Міністерство регіонального розвитку, 

Обласні державні адміністрації 

Українського Причорномор’я, 

Відділення економіки НАНУ 

В.Ф. Горячук, 

З.В. Чехович 

вересень 2016р. 

5.  Аналітична записка «Інституціональне 

забезпечення інноваційної діяльності в регіоні: 

європейський досвід та перспективи імплементації 

в Українському Причорномор’ї» 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України, 

Відділення економіки НАНУ 

О.А. Єрмакова червень 2016р. 

6.  Доповідна записка «Пропозиції щодо 

вдосконалення інституціонального забезпечення 

інноваційної діяльності в регіонах Українського 

Причорномор’я» 

Обласні державні адміністрації 

Українського Причорномор’я, 

Відділення економіки НАНУ 

О.А. Єрмакова вересень 2016р. 

7.  Аналітична записка «Пропозиції щодо 

вдосконалення інституціональних основ  

інноваційно-інвестиційного стратегування сталого 

розвитку територій: багаторівневий підхід»  

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України, 

Відділення економіки НАНУ 

В.М. Осипов вересень 2016р. 

8.  Доповідна записка: «Вплив інноваційно-

інвестиційної складової на соціально-економічний 

розвиток територіальних спільнот базового рівня в 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України, 

Відділення економіки НАНУ 

В.М. Осипов вересень 2016р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
умовах децентралізації влади й добровільного 

об’єднання громад» 

9.  Наукова доповідь «Розробка наукової парадигми 

сталого розвитку субрегіону в умовах ринку, що 

змінюється (на прикладі Южненського субрегіону 

Комінтернівського району Одеської області)» 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України, 

Відділення економіки НАНУ 

В.М. Осипов листопад 2016р. 

3.1.8.55/Б 
 

1. Аналітична записка: «Особливості виникнення 

регіональної асиметрії та її вплив на використання 

транзитного потенціалу України» 

Комітет Верховної Ради України з 

питань науки та транспорту і зв'язку, 

Міністерства інфраструктури 

України, Асоціації портів України 

О.А. Липинська  

 

 

грудень 2016р. 

В.2012р. 

 

2. Наукова доповідь: «Концепція подолання 

асиметрії на ринку пасажирських перевезень в м. 

Одеса» 

Бюро ПНЦ НАН України О.А. Липинська, 

О.М. Котлубай  

березень 2016р. 

 

3. Наукова доповідь: «Методологічні підходи до 

врахування секторальної асиметрії на ринку 

морських перевезень» 

Комітет Верховної Ради України з 

питань науки та транспорту і зв'язку, 

Міністерства інфраструктури 

України, Асоціації портів України 

І.В. Познанська  вересень 2016р. 

 

4. Наукова доповідь: «О створенні морської 

адміністрації України» 

Асоціація портів України О.М. Котлубай. 

О.А. Липинська, 

С.В. Ільченко  

 

березень 2016р. 

4. Аналітична записка: «Наукові інструменти 

врахування природи секторальної асиметрії ринку 

транспортних послуг в  економічному зростанні 

окремих елементів транспортного комплексу 

світу» 

Комітет Верховної Ради України з 

питань науки та транспорту і зв'язку, 

Міністерства інфраструктури 

України, Асоціації портів України 

І.В. Познанська  червень 2016р. 

 

5. Наукова доповідь: «Методологічні підходи до 

врахування секторальної асиметрії на ринку 

морських перевезень» 

Комітет Верховної Ради України з 

питань науки та транспорту і зв'язку, 

Міністерства інфраструктури 

І.В. Познанська  

 

червень 2016р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
України, Асоціації портів України 

6. Наукова доповідь: «Принципи оцінки 

продуктової асиметрії в світовій практиці» 

Комітет Верховної Ради України з 

питань науки та транспорту і зв'язку, 

Міністерства інфраструктури 

України, Асоціації портів України 

С.В. Ільченко  

 

вересень 2016р. 

7. Аналітична записка: «Організаційно-економічні 

аспекти розвитку ринку наземно-водних 

перевезень в Україні» 

Комітет Верховної Ради України з 

питань науки та транспорту і зв'язку, 

Міністерства інфраструктури 

України, Асоціації портів України 

С.В. Ільченко  

І.В. Шевченко 

вересень 2016р. 

8. Наукова доповідь: «Методологічні підходи до 

врахування продуктової асиметрії ринку наземно-

водних перевезень в Україні» 

Комітет Верховної Ради України з 

питань науки та транспорту і зв'язку, 

Міністерства інфраструктури 

України, Асоціації портів України 

С.В. Ільченко  

 

грудень 2016р. 

9. Наукова доповідь: «Принципи оцінки 

продуктової асиметрії в світовій практиці» 

Комітет Верховної Ради України з 

питань науки та транспорту і зв'язку, 

Міністерства інфраструктури 

України, Асоціації портів України 

С.В. Ільченко  

 

вересень 2016р. 

10. Наукова доповідь: «Обґрунтування показників 

оцінки ступеню асиметрії та особливості їх 

застосування» 

Комітет Верховної Ради України з 

питань науки та транспорту і зв'язку, 

Міністерства інфраструктури 

України, Асоціації портів України 

С.В. Мельніков  

 

грудень 2016р. 

11. Доповідна записка: «Розробка  методологічного 

підґрунтя кількісної оцінки ступеню  асиметрії 

послуг на світове та регіональне економічне 

зростання» України 

Комітет Верховної Ради України з 

питань науки та транспорту і зв'язку, 

Міністерства інфраструктури 

України, Асоціації портів 

О.М. Котлубай  

 

грудень 2016р..р 

3.1.8.56/Б 
 

1.  Наукова доповідь «Методологічні основи 

реалізації відносин власності на природні 

рекреаційно-туристичні ресурси» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України 

А.І. Мартієнко 

С.І. Рассадникова 

О.О. Карпенко 

березень 2016 р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 

2.  Доповідна записка «Рекомендації щодо 

розмежування повноважень по управлінню між 

державою та місцевими органами в сфері 

рекреаційно-туристичної діяльності» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України 

А.І. Мартієнко 

С.А. Бондаренко 

квітень 2016 р. 

3.  Доповідна записка «Рекомендації щодо 

удосконалення управління економічною та 

економіко-екологічною діяльністю підприємств 

рекреаційно-туристичної сфери національного 

господарства з урахуванням власності на природні 

ресурси» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України 

А.І. Мартієнко 

С.І.Рассадникова 

 

вересень 2016 р. 

4.  Доповідна записка «Обґрунтування пріоритетних 

напрямів державного управління туристично-

рекреаційною діяльністю з урахуванням відносин 

власності на природні ресурси 

 

Міністерство економічного розвитку 

і торгівлі України, 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України 

 

А.І. Мартієнко 

Н.І. Хумарова 

жовтень 2016 р. 

5.  Наукова доповідь «Інституційні засади розбудови 

управління туристично-рекреаційною діяльністю з 

урахуванням відносин власності на природні 

ресурси» 

Міністерство економічного розвитку 

і торгівлі України, 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Державна 

екологічна академія 

післядипломної освіти та управління 

в України 

А.І. Мартієнко 

Н.І. Хумарова 

листопад 2016 р. 

6.  Наукова доповідь «Необхідність і сутність 

трансакції управління у рекреаційно-

туристичному природокористуванні приморських 

регіонів України» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Державна 

екологічна академія 

післядипломної освіти та управління 

в України 

О.В. Садченко 

 

жовтень 2016 р. 

7.  Доповідна записка Методичні підходи щодо 

оцінки ефективності трансакції управління у 

рекреаційно-туристичному природокористуванні 

приморських регіонів України» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі 

України, 

О.В. Садченко 

 

листопад 2016 р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління 

в України 

3.1.8.57/Б 
 

1.  Наукова доповідь: «Наукові підходи до типізації, 

класифікації ризиків та небезпек в забезпеченні 

секторальної екологізації приморських територій» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Департамент 

агроекології Одеської 

облдержадміністрації 

Н.М. Андрєєва  квітень 2016р. 

2.  Наукова доповідь «Ризики і загрози 

екологобезпечному функціонуванню регіонально-

галузевої системи рибного господарства 

приморського регіону (на прикладі Одеської 

області)» 

Державне агентство рибного 

господарства України, Департамент 

агропромислового розвитку Одеської 

ОДА 

О.О. Фесенко  травень 2016р. 

3.  Аналітична доповідь «Ризики та загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій на територіях  

з незадовільним техногенним та екологічним 

станом (критерії визначення територій, 

районування територій, механізми транскордонної 

координації)» 

Міністерство надзвичайних ситуацій 

України, ОДА, РДА 

О.Є. Рубель  червень 2016р. 

4.  Наукова доповідь: Системологія (типізація, 

класифікація  ін.) загроз та ризизів у контексті 

соціо-еколого-економічних проблем приморських 

регіонів) 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України 

В.М. Степанов  вересень 2016р. 

5.  Наукова доповідь «Наукові підходи до 

визначення та систематизації ризиків та загроз 

соціо-економіко-екологічної безпеки здійснення 

морських днопоглиблювальних робіт у 

прибережних акваторіях» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, місцеві 

адміністрації Українського 

Причорномор’я 

О.М. Громова, 

В.І. Золотов  

 

вересень 2016р. 

6.  Наукова доповідь «Ризики та загрози в системі 

екологізації агропродовольчого сектору 

Мінагрополітики та продовольства, 

Департамент агроекології Одеської 

Л.Є. Купінець, 

С.Л. Брошкова  

жовтень 2016р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
економіки» облдержадміністрації 

7.  Наукова доповідь: «Методологічні принципи та 

аспекти превентивного реагування на еколого-

економічні ризик-події господарської діяльності 

об’єктів портово-промислових зон» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України 

Н.М. Андрєєва  жовтень 2016р. 

8.  Наукова доповідь: «Ідентифікація екологічних 

ризиків видобутку енергоносіїв в Українському 

Причорномор’ї» 

Міністерство екології і природних 

ресурсів України 

Ю.В. Зінченко, 

О.Є. Рубель  

листопад 2016р. 

9.  Наукова доповідь «Ризики у функціонуванні 

паливно-енергетичних об’єктів Українського 

Причорномор’я: принципи виявлення, врахування 

та реагування» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Державне 

агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України, 

регіональні та місцеві адміністрації 

та суб’єкти паливно-енергетичного 

комплексу 

О.М. Громова, 

О.Л.Гетьман  

листопад 2016р. 

10.  Наукова доповідь: Аксіоматичні моделі 

«корисності-шкідливості» ризиків 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України 

В.М. Степанов  листопад 2016р. 

11.  Доповідна записка «Рекомендації щодо 

принципів реагування на ризик-події у 

забезпеченні соціо-економіко-екологічної безпеки 

у розвитку морського рекреаційно-туристичного 

господарства» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, місцеві органи 

влади 

О.М. Громова, 

О.Л. Гетьман  

грудень 2016р. 

12.  Наукова доповідь «Підходи, мотивація та 

організаційні аспекти зниження ступеня ризику в 

рибогосподарському комплексі» 

Державне агентство рибного 

господарства України, Департамент 

агропромислового розвитку Одеської 

ОДА 

О.О. Фесенко  грудень 2016р. 

3.1.8.58Б 
 

 

1. Наукова доповідь «Теоретико-методологічні 

засади інтеграції економічних систем (товарних 

Мінекономрозвитку, 

Мінпромполітики 

Лисюк В.М. червень 2016р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
ринків). Узагальнення закордонного досвіду та 

імплементація його в українські реалії» 

2. Доповідна записка «Трансформація регіональної 

економічної політики Європейського Союзу в 

країнах «Східного партнерства» (на прикладах 

ринків України, Молдови і країн Балтії)» 

Відділення економіки НАНУ,  

МЗС, Мінекономрозвитку 
Дергачов В.О. березень 2016р. 

3. Наукова доповідь «Геоекономічна трансформація 
світових стратегічних ринків» 

Мінекономрозвитку, 

МЗС, Відділення економіки НАНУ 
Дергачов В.О. вересень 2016р. 

4. Аналітична записка «Кооперативні структури в 

розвитку інтеграції зернового ринку України» 

Мінекономрозвитку, Міністерство 

аграрної політики, 

Головне управління АПК 

Облдержадміністрації 

Нікішина О.В. вересень 2016р. 

5. Аналітична записка «Інтеграційні механізми 

розвитку українського ринку макаронних виробів» 

Мінекономрозвитку, Міністерство 

аграрної політики, 

Головне управління АПК 

Облдержадміністрації 

Нікішина О.В. вересень 2016р. 

6. Аналітична записка «Підвищення ефективності 
національних ринків олійних культур та продуктів 
їх переробки с застосуванням інтеграційних 
механізмів» 

Міністерство аграрної політики, 

Головне управління АПК 

Облдержадміністрації 
Антонюк П.О. вересень 2016р. 

7. Аналітична записка «Інтеграційні механізми 
розвитку українського ринку цукру» 

Міністерство аграрної політики, 

Головне управління АПК  

Антонюк П.О. 
 

вересень 2016р. 

8. Аналітична записка «Механізми та заходи 
активізації інтеграційних процесів на товарних 
ринках з використанням логістичного фактору» 

Мінекономрозвитку, Міністерство 

аграрної політики, 

Головне управління АПК 

Облдержадміністрації 

Тараканов М.Л. 
 

червень 2016р. 

9. Аналітична записка «Забезпечення 
збалансованості логістичних схем ринків молока 
та молочних продуктів шляхом впровадження 
інтеграційних механізмів» 

Мінекономрозвитку, Міністерство 

аграрної політики, 

Головне управління АПК 

Облдержадміністрації 

Тараканов М.Л. вересень 2016р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 

10. Аналітична записка «Перспективи розвитку 

автомобільного ринку України в контексті 

інтеграції у ЗВТ» 

Мінекономрозвитку, 

Мінпромполітики Циналєвська І.А. червень 2016р. 

11. Аналітична записка «Прогнози і пропозиції щодо 

розвитку секторів автомобільного ринку в 

Україні» 

Мінекономрозвитку, 

Мінпромполітики Циналєвська І.А. вересень 2016р. 

 

 

 

Вчений секретар Інституту, 

д.е.н., с.н.с. 

 

Н.І. Хумарова 



«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Директор Інституту,  

академік НАН України,  

д.е.н., професор 

 

________________  Буркинський Б.В. 

 

“____”  _________  2016р. 

 

П Л А Н 

видавничої та редакційної діяльності Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України на 2016 рік 
 

№ 

 п/п 

Назва матеріалу Відповідальний Обсяг 

друк. арк. 

Термін подання для 

затвердження до 

друку 

Термін подання до  

видавничо-

інформаційного 

центру 

1.1. Монографії 
1.  Підготовка рукопису монографії «Ринкові відносини у 

поводженні з викидами парникових газів» 

д.е.н., с.н.с. 

Н.І. Хумарова 

15,0 березень 2016р. березень 2016р. 

2.  Підготовка рукопису монографії «Інституційні засади 

розбудови організаційно-управлінської системи 

природокористування в Україні та її регіонах» 

д.е.н., с.н.с. 

А.І. Мартієнко 

18,0 вересень 2016р. вересень 2016р. 

3.  Підготовка рукопису монографії «Інвестиційно-

інноваційні підходи до активізації розвитку регіонів 

Українського Причорномор’я» 

За наук. редакцією 

Буркинського Б.В. 

10,0 липень 2016 р. липень 2016р. 

4.  Навчальний посібник «Планування ділового розвитку 

фірми» 

За наук. редакцією 

Бутенко А.І. 

17,6 березень 2016р. березень 2016р. 

5.  Колективна монографія «Подолання асиметрії 

розвитку підприємницького сектору як складової 

сталого розвитку економіки України» 

Карпінська Г.В., 

Лукащук В.В. 

15,0 вересень 2016р. вересень 2016р. 
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№ 

 п/п 

Назва матеріалу Відповідальний Обсяг 

друк. арк. 

Термін подання для 

затвердження до 

друку 

Термін подання до  

видавничо-

інформаційного 

центру 

6.  «Нелинейное управление социо-эколого-

экономическими процессами» (введение в проблему)» 

Степанов В. М. 10 листопад 2016р. грудень 2016р. 

7.  «Екологічна безпека аграрного землекористування» Купінець Л.Є 

Жавнерчик О.В. 

10 листопад 2016р. грудень 2016р. 

1.3. Збірник наукових праць 

1. Підготовка поточного випуску «Економічні інновації»  20,0 вересень 2016р. вересень 2016р. 

 

 

 

Вчений секретар Інституту, 

д.е.н., с.н.с. 

 

Н.І. Хумарова  



«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Директор Інституту,  

академік НАН України,  

д.е.н., професор 

________________  Буркинський Б.В. 

 

“____”  _________  2016р. 

П Л А Н 

підготовки наукових кадрів в Інституті 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України у 2016 році 
 

 

 
 

 
 

 

Назва теми дисертації Відповідальні виконавці і 

керівник теми 

Очікувані результати 

Відділ розвитку підприємництва 
 

Кандидатська дисертація «Організаційно-

економічні засади забезпечення 

збалансованого розвитку виробничого 

підприємництва в Україні» 

Бондаренко О.В. 

наук. кер. Шлафман Н.Л.  

Рукопис І, ІІ глави дисертації, 

1 публікація, 1 наукова доповідь 

Кандидатська дисертація «Інституціональне 

забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва» 

Новікова Н.О.  

наук. кер. Лазарєва Є.В. 

 

Рукопис І, ІІ глави дисертації, 

1 публікація, 1 наукова доповідь 

Кандидатська дисертація «Державно-приватне 

партнерство як механізм вирішення 

стратегічних задач підприємництва» 

Галаджян О.А.  

наук. кер. Лазарєва Є.В. 

 

Рукопис І, ІІ глави дисертації, 

1 публікація, 1 наукова доповідь 

Кандидатська дисертація «Регулювання 

новітніх форм зайнятості персоналу в умовах 

відкритої економіки» 

Брєєва Є.М. 

наук. кер. Лазарєва Є.В. 

 

Здача кандидатських мінімумів 

Відділ ринку транспортних послуг 
 

Кандидатська дисертація «Економічні основи Діордієв С.В. Рукопис І глави дисертації, 1 
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Назва теми дисертації Відповідальні виконавці і 

керівник теми 

Очікувані результати 

розвитку фінансових хабів для розвитку флоту 

України» 

наук. кер. Котлубай О.М. публікація, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

Кандидатська дисертація «Організаційно-

економічні засади маркетингової діяльності 

підприємства (на прикладі закладу вищої 

освіти)» 

Маштакова І.О. 

наук. кер. Котлубай О.М. 

Рукопис ІІ глави дисертації, 1 

публікація, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

Кандидатська дисертація «Організаційно-

економічні основи розвитку ринку 

мультимодальних перевезень в Україні» 

Кухарчик О.Г. 

наук.кер. Липинська О.А. 

Рукопис ІІ глави дисертації, 1 

публікація, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

Кандидатська дисертація «Економічні умови 

приватизації постійних устроїв транспортних 

систем» 

Ремзіна Н.А. 

наук.кер. Липинська О.А. 

Рукопис ІІ глави дисертації, 1 

публікація, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

Кандидатська дисертація «Науково-методичні 

засади забезпечення економічної безпеки 

портового оператора» 

Бойко М.О. 

наук. кер. Ільченко С.В. 

Рукопис ІІІ глави дисертації, 1 

публікація, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

Кандидатська дисертація «Економіко-

організаційні основи стратегічного управління 

енергозбереженням на суднобудівних 

підприємствах» 

Федоренко Г.М. 

наук. кер. Липинська О.А. 

Рукопис ІІІ глави дисертації, 1 

публікація, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

Кандидатська дисертація «Закономірності 

формування капітальної вартості 

судноплавних компаній» 

Дєгтярьов В.Г. 

наук. кер. Примачов М.Т. 

Рукопис ІІІ глави дисертації, 1 

публікація, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

Кандидатська дисертація «Удосконалення 

методів оцінок ефективності інноваційних 

рішень в торговельному судноплавстві» 

Ревенко В.Ю. 

наук. кер. Котлубай О.М 

Рукопис ІІ глави дисертації, 1 

публікація, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

Кандидатська дисертація «Економічні основи 

визначення оптимальної митної вартості 

товарів» 

Барок О.О. 

наук. кер. Котлубай О.М 

Рукопис ІІ глави дисертації, 1 

публікація, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

Докторська дисертація «Економічні основи 

участі судноплавних компаній України у 

Познанська І.В. 

наук. конс. Котлубай О.М. 

Рукопис  ІІІ глави дисертації, 3 

публікації, участь у конференціях з 
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Назва теми дисертації Відповідальні виконавці і 

керівник теми 

Очікувані результати 

міжнародній морській торгівлі Європейського 

Союзу» 

публікаціями тез доповідей 

Докторська дисертація «Морегосподарскій 

комплекс України в системі світового 

економічного розвитку» 

Котлубай В.О. 

наук. конс. Кібік О.М. 

Рукопис ІІ глави дисертації, 1 

публікація, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

Докторська дисертація «Особливості 

транснаціоналізації в гірничо-металургійному 

комплексі України» 

Белокуров Д.О. 

наук. конс. Кібік О.М. 

Рукопис ІІІ глави дисертації, 1 

публікація, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

 Докторська дисертація «Наукові основи 

управління інноваційного розвитку морського 

транспорту України» 

Москвіченко І.М. 

наук. конс. Котлубай О.М. 

Рукопис ІІІ глави дисертації, 1 

публікація, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

Відділ економічного регулювання природокористування 
 

Докторська дисертація «Комплексний 

механізм інноваційного розвитку підприємств 

харчової промисловості: теорія, методологія, 

практика» 

Бондаренко С.А. 

наук. конс. А.І. Мартієнко 

Рукопис робочої версії ІІ розділу, 

2 публікації, 2 наукових доповіді 

 

Кандидатська дисертація «Методичні підходи 

формування екологічних обмежень 

економічного розвитку» 

Носачов І.Ю. 

наук. кер. О.В. Садченко 

Рукопис робочої версії ІІ розділу, 

рукопис наукової доповіді на 

конференцію 

Кандидатська дисертація «Формування 

портфелю фінансового забезпечення 

екологічних інновацій на підприємствах-

виробниках та споживачах електроенергії» 

Куруцова Е.С.  

наук. кер. А.І. Мартієнко 

Рукопис робочої версії ІІ розділу, 

рукопис наукової доповіді на 

конференцію, рукопис статті 

Кандидатська дисертація «Регулювання 

функціонування природно-господарських 

систем на заповідних територіях» 

Яковлева І.В.  

наук. кер. Н.І. Хумарова 

Рукопис робочої версії ІІ розділу, 

рукопис наукової доповіді на 

конференцію 

Кандидатська дисертація «Організаційно-

економічні основи підвищення ефективності 

управління діяльністю автотранспортного 

підприємства 

Берін Р.М.   

наук. кер. Н.І. Хумарова 

 

Рукопис робочої версії І розділу, 

рукопис наукової доповіді на 

конференцію 
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Назва теми дисертації Відповідальні виконавці і 

керівник теми 

Очікувані результати 

Кандидатська дисертація «Організаційно-

економічний інструментарій диверсифікації 

діяльності підприємств рекреаційної сфери» 

Черепанов О.А.  

наук. кер. А.І. Мартієнко 

 

Рукопис робочої версії І розділу, 

рукопис наукової доповіді на 

конференцію 

Кандидатська дисертація «Організаційно-

економічні засади ефективності обігу відходів 

на регіональному та локальному рівнях» 

Нічітайлова М.С. 

 наук. кер. О.В. Садченко 

 

Рукопис робочої версії ІІ розділу, 

рукописи наукових доповідей на 

конференції 

Кандидатська дисертація «Механізми 

нарощення туристичного потенціалу полі 

функціональних економіко-екологічних 

територіальних систем» 

Вартанян Г.В. 

 наук. кер. Н.І. Хумарова 

Рукопис робочої версії ІІІ розділу, 

рукопис наукової доповіді на 

конференцію 

Докторська дисертація «Державне 

регулювання інституціональних змін 

національної економіки в сфері індустрії 

гостинності» 

Дишкантюк О.В. 

наук. конс. А.І. Мартієнко 

Рукопис робочої версії І розділу, 

рукопис наукової доповіді на 

конференцію 

Відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я  
 

Докторська дисертація «Формування 

інноваційного середовища як каталізатора 

ендогенного соціально-економічного розвитку 

регіонів України» 

Єрмакова О.А. 

наук. конс. Осипов В.М. 

Підготовка рукопису дисертації та 

автореферату 

Кандидатська дисертація «Теоретико-

методичні засади використання мережевих 

технологій в інноваційному розвитку 

субрегіону» 

Ворожейкін О.О. 

наук. кер. Осипов В.М. 

 

Захист дисертації 

Кандидатська дисертація «Ринкові механізми 

подолання диспропорцій регіонального 

розвиту» 

Науменко Ж.Г. 

наук. кер. Лайко О.І. 

Захист дисертації 

Кандидатська дисертація «Механізми 

інтенсифікації інвестиційної діяльності 

страхової компанії» 

Горячук О.В. 

наук. кер. Осипов В.М. 

Підготовка 2 розділу дисертації 

Кандидатська дисертація «Інноваційно- Кукош М.С. Підготовка 1 та 2 розділів дисертації 
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Назва теми дисертації Відповідальні виконавці і 

керівник теми 

Очікувані результати 

інвестиційна складова агломераційних 

утворень в Українському Причорномор’ї» 

наук. кер. Осипов В.М. 

Кандидатська дисертація «Портово-промислові 

комплекси як центри економічного росту в 

регіоні» 

Ахунов С.Р. 

наук. кер. Осипов В.М. 

Затвердження теми та плану 

дослідження, аналіз літературних 

джерел 

Кандидатська дисертація «Ендогенні 

каталізатори економічного росту в регіоні» 

 

Шевченко Д.І. 

наук. кер. Осипов В.М. 

Затвердження теми та плану 

дослідження, аналіз літературних 

джерел 

Кандидатська дисертація «Основні 

детермінанти формування та використання 

інноваційних ресурсів в регіоні» 

Гриднев О. 

наук. кер. Осипов В.М. 

Затвердження теми та плану 

дослідження, аналіз літературних 

джерел 

Відділ економіко-екологічних проблем приморських регіонів 
 

Докторська дисертація «Наукові засади 

формування політики сталого розвитку 

регіональних рибопромислових комплексів» 

Фесенко О.О. 
наук. конс. Купінець Л.Є. 

Подання дисертації до обговорення 

на науково-методологічному семінарі 

Докторська дисертація «Інституціоналізація 

економіко-екологічного управління особливо 

цінними природними територіями на прикладі  

Чорноморського басейну» 

Рубель О.Є. 
наук. конс. Степанов В.М. 

Захист дисертації 

Кандидатська дисертація «Економічна оцінка 

екологічних ризиків видобутку сланцевого 

газу» 

Зінченко Ю.В. 
наук. кер. Рубель О.Є. 

Подання дисертації до обговорення 

на науково-методологічному семінарі 

Кандидатська дисертація «Організаційно-

економічні механізми екологізації підприємств 

ВПК» 

Обнявко Т.С. 
наук. кер. Купінець Л.Є. 

Подання дисертації до обговорення 

на науково-методологічному семінарі 

Кандидатська дисертація «Економіко-

екологічна безпека залізничного транспорту 

(на прикладі Одеської залізниці)» 

Резніченко Н.М. 
наук. кер. Рубель О.Є. 

Рукопис ІІ глави дисертації 

Кандидатська дисертація «Організаційно-

економічні основи стратегічного управління 

Карпенко Г.Ю. 
наук. кер. Андрєєва Н.М. 

Рукопис ІІ глави дисертації 
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Назва теми дисертації Відповідальні виконавці і 

керівник теми 

Очікувані результати 

природокористуванням в регіоні» 

Кандидатська дисертація «Організаційно-

економічні механізми екологобезпечного 

інноваційного розвитку Дунайського регіону» 

Жихарєва А.А. 
наук. кер. Рубель О.Є. 

Рукопис І глави дисертації 

Кандидатська дисертація «Формування 

економічних інструментів управління 

ризиками у секторі органічного виробництва» 

Васильчук О.В. 
наук. кер. Купінець Л.Є. 

Рукопис І глави дисертації 

Кандидатська дисертація «Інституціональне 

забезпечення державного регулювання в сфері 

інженерно-генетичної діяльності» 

Костюк О.В. 
наук. кер. Купінець Л.Є. 

Рукопис І глави дисертації 

Кандидатська дисертація "Організаційно-

економічний інструментарій забезпечення 

економіко-екологічної безпеки річкового 

басейну Дністра" 

Калбанцова-Райлян А.І. 
наук. кер. Степанов В.М. 

 

Захист дисертації 

Докторська дисертація «Теоретико-

методологічні засади транскордонного 

управління економіко-екологічними 

процесами» 

Степанова К.В. 
наук. конс. Буркинський Б.В. 

Подання дисертації до обговорення 

на науково-методологічному семінарі 

Відділ ринкових механізмів та структур 
 

Кандидатська дисертація «Активізація 

процесів капіталізації вітчизняних підприємств 

шляхом залучення біржових інструментів 

фондового ринку! 

Волчков О.В. 

наук. кер. Лисюк В.М. 

 

Рукопис І глави дисертації, 

2 публікації, 1 наукова доповідь 

Кандидатські іспити 

Кандидатська дисертація «Інституційне 

забезпечення ефективного функціонування 

локальних ринків (на прикладі ринків 

комунальних послуг)» 

Серов О.О. 

наук. кер. Лисюк В.М. 

 

Рукопис І глави дисертації, 

2 публікації, 1 наукова доповідь 

Кандидатські іспити 
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Назва теми дисертації Відповідальні виконавці і 

керівник теми 

Очікувані результати 

Докторська дисертація «Методологічні засади 

функціонування і регулювання інтегрованого 

ринку зерна та продуктів його переробки в 

Україні» 

Нікішина О.В. 

наук. конс. Буркинський Б.В. 

 

Захист дисертації 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вчений секретар Інституту, 

д.е.н., с.н.с. 

 

Н.І. Хумарова 
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Директор Інституту,  

академік НАН України,  

д.е.н., професор 

________________ Буркинський Б.В. 

“____”  _________  2016 р. 
 

Додаток до тематичного плану 

НДР Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України на 2016 рік 
 

№ 

п/п 

Назва теми, керівник, відділ, 

виконавець та співвиконавець 

Підстава 

для 

виконання 

теми 

Термін 

виконання 

Обсяги 

фінансування 

Очікувані наукові та практичні 

результати в 2016р. 

Кількість  

співробітників 

Всьог

о 

На 

рік 

Всь

ого 

н.с. д.е.н. к.е.

н. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Спільна операційна програма «Басейн Чорного моря 2007-2013»  

1. Відділ економічного 

регулювання 

природокористування 
 

Д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І. 

ДР № 0114U004453 
 

«Туристичні шляхи в регіоні 

Чорного моря» 

Грантова 

угода № 

98154, від 

18.12.2013р. 

01.2014- 

07.2016 рр. 

 

 

 

 

 

 

€ 

49 186,8 

€ 

34430,76 
Договірна тематика: 

Етап ІІІ: Розробка інформаційно-

аналітичної платформи активізації розвитку 

туризму в Причорноморському регіоні в 

умовах формування  «зеленої економіки». 

5 2 2 1 

Спільна операційна програма «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013» 

2. Сектор «Прикладних проблем 

екологізації економіки регіону» 
 

Акад. НАН України, д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В. 

ДР № 0114U001543 
 

«Оцінка еколого-економічного 

ризику від впливу джерел 

Грантовий 

договір 

№287774 від 

10.04.2013р. 

02.2014- 

07.2016 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

€ 

100000,0 

€ 

51604,00 
Договірна тематика: 

Етап ІІІ: Інформаційний моніторинг та 

розробка методичного забезпечення 

розрахунку еколого-економічного ризику 

від впливу джерел забруднення 

9 4 3 2 
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№ 

п/п 

Назва теми, керівник, відділ, 

виконавець та співвиконавець 

Підстава 

для 

виконання 

теми 

Термін 

виконання 

Обсяги 

фінансування 

Очікувані наукові та практичні 

результати в 2016р. 

Кількість  

співробітників 

Всьог

о 

На 

рік 

Всь

ого 

н.с. д.е.н. к.е.

н. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

забруднення (на прикладі 

Нижньодунайського регіону)» 

7 Рамкова програма «Danube-INCO.NET» 

 Відділ ринкових механізмів та 

структур 

 

Акад. НАН України, д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В. 

ДР № 0114U000479 

 

«Просування досліджень та 

інновацій в Дунайському 

регіоні» 

Грантова 

угода 

№609497  від 

23.08.2013р. 

01.01.2014- 

31.12.2016 
€ 

46 276,3 

€ 

15578,43 
Етап ІІI. Розробка інституційних 

важелів інноваційного розвитку 

Дунайського регіону 

1.1 Розробка пропозиції щодо розбудови 

інституціональної системи 

імплементації програми HORIZONT-

2020. 

1.2 Імплементація принципів 

регіональної спеціалізації стратегії S-3. 

1.3 Розробка пропозиції щодо 

формування фінансових механізмів 

DRIFT (Дунайський інноваційний 

фонд). 

8 1 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчений секретар Інституту, 

д.е.н., с.н.с. 

 

Н.І. Хумарова 


