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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Директор Інституту,  

акад. НАН України, 

 д.е.н., проф. 

 _____________ Буркинський Б.В. 

“___”  ________  2017р. 

 

Тематичний план 

НДР Інституту проблем ринку та економіко-екологічних  

досліджень НАН України на 2017рік 
№ 

п/п 

Назва теми, керівник, відділ, 

виконавець та співвиконавець 

Підстава 

для 

виконання 

теми 

Термін 

виконання 

Обсяги 

фінансування 

Очікувані наукові та практичні 

результати в 2017р. 

Кількість  

співробітників 

Всього На 

рік 

Всього 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. 

 

Шифр 3.1.8.60/Б 

«Розвиток ринку інноваційних 

товарів на основі використання 

потенціалу технологічного 

підприємництва» 

 

Рішення 

Бюро 

Відділення 

економіки 

НАН 

України 

протокол 

№ 11 

від 

03.11. 2016р 

01.01.2017-

30.06.2019 

5346,5 1135,681 Етап І. Теоретико-методологічні 

основи формування системи 

технологічного підприємництва для 

збільшення внутрішнього 

споживання інноваційних товарів 

1.1. Розробка теоретичних засад 

формування системи технологічного 

підприємництва в Україні. 

1.2. Розробка методологічного підходу 

до дослідження інноваційного 

потенціалу технологічного 

підприємництва. 

1.3. Дослідження закордонного досвіду 

розвитку технологічного 

підприємництва. 

1.4. Дослідження передумов 

11 7 3 1 
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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 2017р. 

Кількість  

співробітників 

Всього На 

рік 

Всього н.с. д.е.н к.е.н. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

формування системи технологічного 

підприємництва в Україні. 

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» 

Постановою 
Бюро 

відділення 
економіки 
протокол 

№8  
від 

08.09.2014р. 

01.01.15-

01.12.17 

4427,4 1062,349 Етап ІІІ: Інституціональні засади 

управління  асиметрією світових 

ринків транспортних послуг 
3.1. Методологія формування системи 

національних сегментів інститутів 

управління асиметрією світових ринків 

транспортних послуг:  

3.1.1. Принципи та вимоги до 

формування системи інститутів; 

3.1.2. Методичні підходи до побудови 

системи інститутів управління 

асиметрією світових ринків 

транспортних послуг 

3.2. Методологія формування 

національних сегментів інституцій 

управління асиметрією світових ринків 

транспортних послуг :  

3.2.1. Принципи та вимоги до 

формування системи інституцій; 

3.2.2. Методичні підходи до 

побудови системи інститутів управління 

асиметрією світових ринків 

транспортних послуг 

3.3 Регіональні аспекти 

інституціонального забезпечення 

управління  асиметрією світових ринків 

транспортних послуг. 

11 6 3 2 

3. Відділ економічного 

регулювання 

Рішенням 
Бюро 

01.01.2016- 

31.12.2018 

5100,0 1090,598 Етап ІІ: Обґрунтування ефективних 

форм власності у рекреаційно-
10 8 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 2017р. 

Кількість  

співробітників 

Всього На 

рік 

Всього н.с. д.е.н к.е.н. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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» 

Відділення 
економіки 
протокол 

№3 
від 

14.05.2015 

р. 

туристичному природокористуванні 

приморських регіонів України та їх 

інституційне, інструментальне і 

фінансове забезпечення: 
2.1. Обґрунтування форм та прав 

власності у рекреаційно-туристичному 

природокористуванні.  

2.2. Вдосконалення системи управління 

рекреаційно-туристичною діяльністю з 

урахуванням розвитку форм та прав 

власності для її раціонального 

функціонування в приморських 

регіонах. 

 

4. 

 

Відділ ринкових механізмів і 

структур 

 

Акад. НАН України, д.е.н., 

проф. Буркинський Б.В.;  

д.е.н., проф. Лисюк В.М. 

№ ДР  0116U000412 

Шифр 3.1.8.58/Б 

«Інтеграційні механізми 

розвитку товарних ринків в 

Україні: теорія та 

інституційне забезпечення» 

Рішенням 
Бюро 

Відділення 
економіки 
протокол 

№4 
від 

28.05.2015 

р. 

 

01.01.2016- 

30.12.2018 

5227,0 1016,212 Етап ІІ: Методологічні засади 

формування інтеграційних 

механізмів розвитку товарних ринків 

2.1. Методологія формування 

механізмів економічної інтеграції в 

секторах стратегічних товарних ринків. 

Сутність інтеграційної функції 

товарних ринків. 

2.2. Методологічні засади моделювання 

й оцінки ефективності інтеграційних 

процесів на товарних ринках України 

(на прикладі ринків 

сільськогосподарських і продовольчих 

товарів). 

2.3. Обґрунтування форм інтегрованих 

структур, що забезпечують 

збалансований розвиток національних 

товарних ринків. 

2.4. Обґрунтування найбільш 

9 6 4 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 2017р. 

Кількість  

співробітників 

Всього На 

рік 

Всього н.с. д.е.н к.е.н. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ефективних інтеграційних механізмів, 

пристосованих до стратегічних 

товарних ринків, а також інструментів, 

секторів і складу учасників, задіяних 

для їх впровадження. 

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 1296,568 Етап ІІ: Методичні засади виміру 

ризикового навантаження в умовах 

переходу соціо-еколого-економічних 

систем від нестабільного до 

екологоорієнтованого розвитку 

2.1. Оцінка чинників, викликів, загроз 

та ризиків щодо екологізації 

секторального розвитку Українського 

Причорномор’я 

2.2. Типізація аналітичних схем щодо 

оцінки впливу можливих ризиків та 

загроз 

2.3. Методичні засади виміру 

ризикового навантаження соціо-

еколого-економічних систем 

12 9 5 3 

Прикладна тематика 

6 Відділ міжрегіонального 

економічного розвитку 

Українського Причорномор’я 

 

Акад. НАН України, д.е.н., 

проф. Буркинський Б.В.; 

 д.е.н., с.н.с. Лайко О.І. 

№ ДР 0116U008689 

Шифр 3.1.8.59/Б  

«Формування сприятливого 

Рішення 

Бюро 

Відділення 

економіки 

НАН 

України 

протокол 

№ __ 

від 

__.__. 

2016р.  

01.01.2017-

30.06.2019 

4349,5 735,837 Етап І: Концептуальні засади і 

пропозиції щодо формування 

сприятливого інституціонального 

середовища соціально-економічного 

розвитку регіонів 

1.1. Формування концептуальних основ 

регулювання інституціонального 

забезпечення соціально-економічного 

розвитку територій на основі 

забезпечення ефективності в процесі 

багаторівневої інтеграції (на прикладі 

11 11 3 1 
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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 2017р. 

Кількість  

співробітників 

Всього На 

рік 

Всього н.с. д.е.н к.е.н. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

інституціонального 

середовища соціально-

економічного розвитку 

регіонів (на прикладі 

Українського 

Причорномор’я)» 

 

 

 Українського Причорномор’я)  

1.2. Пропозиції щодо формування 

інституціональних стимулів активізації 

інвестиційних процесів в регіонах (на 

прикладі Українського Причорномор’я)  

1.3. Формування системи інвестиційних 

механізмів та інструментів державного 

управління  регіональним розвитком 

(на прикладі Українського 

Причорномор’я)  

1.4. Формування ефективного 

інституціонального середовища щодо 

провадження інноваційної діяльності в 

регіонах Українського Причорномор’я  

1.5. Пропозиції щодо 

інституціонального забезпечення 

провадження стратегування соціально-

економічного розвитку територій 

регіонів (громад), на прикладі 

Українського Причорномор’я з 

врахуванням впливу екзогенних та 

ендогенних факторів  

1.6. Пропозиції по імплементації 

європейського досвіду щодо 

формування сприятливого 

інституціонального забезпечення для 

адміністративно-територіального 

реформування (на прикладі 

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. 

 

“____”  _________  2017 р. 

 

П Л А Н 

підготовки доповідних записок та наукових доповідей в Інституті проблем ринку та  

економіко-екологічних досліджень НАН України на 2017 рік 
 

№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
3.1.8.60/Б 

 

1.  Наукова доповідь «Концепція формування 

системи технологічного підприємництва в 

Україні». 
Препринт наукової доповіді 

Бутенко А.І., 

Шлафман Н.Л. 
квітень 2017 р. 

2.  Наукова доповідь «Методологічні основи 

дослідження інноваційного потенціалу 

технологічного підприємництва». 
Препринт наукової доповіді 

Бутенко А.І., 

Уманець Т.В. 
травень 2017 р. 

3.  Аналітична записка «Пропозиції щодо 

адаптації закордонного досвіду розвитку 

технологічного підприємництва до реалій 

української економіки». 

Державна регуляторна служба 

України. 
Бутенко А.І., 

Сараєва І.М., 

Носова Н.І. 

жовтень 2017р. 

4.  Аналітична записка «Передумови 

формування системи технологічного 

Державна регуляторна служба 

України. 
Бутенко А.І., 

Карпінська Г.В., 
жовтень 2017р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
підприємництва в Україні для збільшення 

внутрішнього споживання інноваційних товарів». 

Лукащук В.В. 

5.  Наукова доповідь «Методологічні засади 

формування системи технологічного 

підприємництва в Україні». 
Препринт наукової доповіді 

Бутенко А.І., 

Шлафман Н.Л. 
листопад 2017 р. 

6.  Наукова доповідь «Методика оцінки 

інноваційного потенціалу технологічного 

підприємництва». 
Препринт наукової доповіді 

Бутенко А.І., 

Уманець Т.В. 
листопад 2017 р. 

7.  Наукова доповідь «Науково-методичні 

підходи до оцінки рівня збалансованого розвитку 

промислових підприємств України». 
Препринт наукової доповіді 

Бутенко А.І., 

Карпінська Г.В. 
листопад 2017 р. 

3.1.8.59/Б 
 

1.  Аналітична записка «Інституціональне 

забезпечення соціально-економічного розвитку 

територій: імплементація кращих практик і 

локальні особливості Українського 

Причорномор’я» 

Комітети Верховної Ради України, 

Міністерство регіонального розвитку, 

Обласні державні адміністрації 

Українського Причорномор’я,  

Державна фіскальна служба України, 

Відділення економіки НАНУ 

Буркинський Б.В.,  

Лайко О.І.,  

Чехович З.В., 

Арафтеній А.М. 

 

квітень 2017 р. 

2.  Аналітична записка «Аналіз інституціонального 

забезпечення інвестиційних механізмів та 

інструментів в державному управлінні 

регіональним розвитком»  

Міністерство регіонального розвитку, 

Обласні державні адміністрації 

Українського Причорномор’я,  

Відділення економіки НАНУ 

Горячук В.Ф. травень 2017 р. 

3.  Доповідна записка «Методичні рекомендації з 

актуалізації стратегій соціально-економічного 

розвитку сільських та селищних рад 

Тилігульського субрегіону Лиманського району 

Одеської області на 2017 рік» 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України, 

Одеська обласна рада, 

Лиманська райадміністрація, 

Відділення економіки НАНУ 

Осипов В.М., 

Шевченко Д.І. 

 

травень 2017 р. 

4.  Аналітична записка «Концептуальні засади Міністерство регіонального розвитку, Осипов В.М., червень 2017 р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
формування інституціонального забезпечення 

конкурентоспроможності регіону в умовах 

мінливого ринку (на прикладі Тилігульського 

субрегіону Лиманського району Одеської 

області)»  

будівництва та ЖКГ України, 

Одеська обласна рада, 

Лиманська райадміністрація, 

Відділення економіки НАНУ 

Шевченко Д.І., 

Ахунов С.Р. 

5.  Аналітична записка «Концептуальні засади 

формування сприятливого інституціонального 

середовища інноваційної діяльності в регіоні: стан 

та перспективи в Українському Причорномор’ї» 

Обласні державні адміністрації 

Українського Причорномор’я, 

Відділення економіки НАНУ 
Єрмакова О.А. липень 2017 р. 

6.  Доповідна записка «Пропозиції щодо державного 

регулювання інституціонального середовища 

соціально-економічного розвитку територій 

Українського Причорномор’я» 

 

Міністерство регіонального розвитку, 

Обласні державні адміністрації 

Українського Причорномор’я,  

Державна фіскальна служба України, 

Відділення економіки НАНУ 

Буркинський Б.В.,  

Лайко О.І.,  

Чехович З.В., 

Арафтеній А.М. 

 

вересень 2017 р. 

7. т Доповідна записка «Пропозиції державного 

регулювання інституціонального середовища 

інноваційної діяльності регіонів Українського 

Причорномор’я»  

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України, 

 Відділення економіки НАНУ 
Єрмакова О.А. вересень 2017 р. 

8.  Доповідна записка «Формування системи 

інвестиційних механізмів державного управління 

регіональним розвитком»  

Міністерство регіонального розвитку, 

Обласні державні адміністрації 

Українського Причорномор’я,  

Відділення економіки НАНУ 

Горячук В.Ф., 

Чехович З.В. 
жовтень 2017 р. 

9.  Доповідна записка «Формування сприятливого 

інституціонального середовища соціально-

економічного розвитку регіонів в контексті 

реформування місцевого самоврядування» 

Міністерство регіонального розвитку, 

Обласні державні адміністрації 

Українського Причорномор’я,  

Відділення економіки НАНУ 

Горячук В.Ф., 

Чехович З.В. 
жовтень 2017 р. 

10.  Доповідна записка «Результати реалізації і 

супроводження стратегій сталого розвитку 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України, 

Осипов В.М., 

Шевченко Д.І., 
жовтень 2017 р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
територіальних громад (на прикладі 14 громад 

Тилігульського субрегіону)» 
Одеська обласна рада, 

Лиманська рай адміністрація, 

Відділення економіки НАНУ 

Ахунов С.Р. 

11.  Аналітична записка «Європейський досвід 

адміністративно-територіальних реформ: 

перспективи імплементації в Українському 

Причорномор’ї» 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України, 

Відділення економіки НАНУ 
Дергачов В.О. жовтень 2017 р. 

3.1.8.55/Б 
 

1.  Наукова доповідь «Головні  принципи 

формування національної системи інститутів 

управління асиметрією ринків транспортних 

послуг» 

Комітет Верховної Ради України з 

економічної політики, Міністерство 

інфраструктури України, Асоціація 

портів України Укрпорт, Асоціація 

судновласників України 

Липинська О.А. 
Котлубай О.М. 

 

 

вересень 2017р 

 

2.  Аналітична записка «Світова система 

інституціонального забезпечення світового ринку 

транспортних послуг» 

Комітет Верховної Ради України з 

економічної політики, Міністерство 

інфраструктури України, Асоціація 

портів України Укрпорт, Асоціація 

судновласників України 

Липинська О.А. 
Ярмолович Д.Ю. 

 

. вересень 2017р 

 

 

3.  Наукова доповідь «Головні вимоги до 

формування національної системи інститутів 

управління асиметрією ринків транспортних 

послуг» 

Комітет Верховної Ради України з 

економічної політики, Міністерство 

інфраструктури України, Асоціація 

портів України Укрпорт, Асоціація 

судновласників України 

Котлубай О.М. 
Кухарчик В.Г 

 

вересень 2017р 

 

4.  Наукова доповідь «Концептуальна модель 

управління асиметрією світових ринків 

транспортних послуг» 

Комітет Верховної Ради України з 

економічної політики, Міністерство 

інфраструктури України, Асоціація 

портів України Укрпорт, Асоціація 

судновласників України 

Мельніков С.В. 
Стельмашек Т.С 

 

вересень 2017р 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 

5.  Аналітична записка «Світовий досвід 

формування інституціонального забезпечення 

розвитку судноплавства» 

Комітет Верховної Ради України з 

економічної політики, Міністерство 

інфраструктури України, Асоціація 

портів України Укрпорт, Асоціація 

судновласників України 

Познанська І.В. 
Картишев Д.В. 

 

. вересень 2017р 

 

 

6.  Аналітична записка  «Світовий досвід 

формування інституцій управління асиметрією 

ринків транспортних послуг на національному 

рівні» 

Комітет Верховної Ради України з 

економічної політики, Міністерство 

інфраструктури України, Асоціація 

портів України Укрпорт, Асоціація 

судновласників України 

Ільченко С.В. 
Шевченко І.В. 

 

листопад 2017р 

7.  Наукова доповідь «Формування національного 

інституціонального забезпечення розвитку 

судноплавства» 

Комітет Верховної Ради України з 

економічної політики, Міністерство 

інфраструктури України, Асоціація 

портів України Укрпорт, Асоціація 

судновласників України 

Познанська І.В. 
Картишев Д.В. 

 

листопад 2017р  

8.  Наукова доповідь  «Методологічні аспекти 

формування національних інституцій управління 

асиметрією світових ринків транспортних послуг» 

Комітет Верховної Ради України з 

економічної політики, Міністерство 

інфраструктури України, Асоціація 

портів України Укрпорт, Асоціація 

судновласників України 

Ільченко С.В. 
Кухарчик В.Г 

Камчатная Т.Г. 
 

листопад 2017р 

3.1.8.56/Б 
 

1.  
Доповідна записка «Удосконалення економічних 

відносин між державою та користувачами 

природних рекреаційно-туристичних ресурсів»  

 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Державна 

екологічна академія післядипломної 

освіти та управління в 

України,Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 

Носачов І.Ю. 
Нічітайлова М.С. 

 

 

травень 

2017р. 

2.  Доповідна записка «Напрями та пропозиції щодо 

вдосконалення системи екологічного управління 

Департамент  екології та природних 

ресурсів Одеської обласної державної 
Булишева Д.В. 
Андрєєва Н.М. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
рекреаційним землекористуванням міських 

агломерацій (з урахуванням особливостей форм 

власності на природні ресурси)»  

адміністрації 

 

травень 

2017р. 

3.  Доповідна записка «Теоретичні основи 

функціонування гостинності як сучасного етапу 

економіки вражень»  

Міністерство економічного розвитку 

і торгівлі України, Державна 

екологічна академія післядипломної 

освіти та управління в України 

 

Дишкантюк О.В. 
 

 

травень 

2017р. 

4.  Доповідна записка «Удосконалення рекреаційно-

туристичної діяльності на основі диверсифікації 

використання природних ресурсів» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Державна 

екологічна академія післядипломної 

освіти та управління в України, 

Міністерство економічного розвитку 

і торгівлі України 

 
Голікова О.С. 

 

 

травень 

2017р. 

 

5.  Наукова доповідь «Концептуальні основи 
управління інноваційним розвитком виноробних 
підприємств»  

 

Міністерство економічного розвитку 

і торгівлі України 

 

 
Бондаренко С.А. 

 

 

травень 

2017р. 

 

6.  
Наукова доповідь «Концептуальні основи 

розвитку різноманіття форм та прав власності у 

рекреаційно-туристичному природокористуванні» 

 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі 

України,Державна екологічна 

академія післядипломної освіти та 

управління в України 

Мартієнко А.І. 
Хумарова Н.І. 

Нічітайлова М.С. 

вересень 
2017р. 

7.  Наукова доповідь «Соціально-економічний 

відповідальний маркетинг рекреаційно-

туристичного природокористування приморських 

регіонів України» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України,Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі 

України 

Садченко О.В. 
 

 

вересень 

2017р. 

8.  Доповідна записка «Інституційне забезпечення 

функціонування різноманіття форм та прав 

власності у рекреаційно-туристичному 

природокористуванні приморських регіонів 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі 

України,Державна екологічна 

 
 

Бондаренко С.А. 

 

 
 

вересень  
2017 р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
України»  академія післядипломної освіти та 

управління в України 

9.  
Доповідна записка «Зарубіжний досвід 

державного регулювання інвестицій в сфері 

рекреаційно-туристичного природокористування»  

Міністерство економічного розвитку 

і торгівлі України,Міністерство 

екології та природних ресурсів 

України 

Рассадникова С.І. 
 

 
вересень  
2017 р. 

10.  
Наукова доповідь «Методологічні основи 

формування соціо-економіко-екологічних 

обмежень форм та прав привласнення в 

природокористуванні»  

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі 

України,Державна екологічна 

академія післядипломної освіти та 

управління в України 

Мартієнко А.І. 
Хумарова Н.І. 
Карпенко О.О. 

Нічітайлова М.С. 

 

жовтень 

2017р. 

3.1.8.57/Б 
 

1.  Наукова доповідь «Методичні основи оцінки 

економіко-екологічних ризикових подій» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Міністерство 

надзвичайних ситуацій України 

Степанов В.М. 

 

червень 2017р. 

2.  Наукова доповідь «Методичні рекомендації щодо 

виміру ризикового навантаження та комплексної 

оцінки результативності екологічно орієнтованого 

управління транспортно-технологічними 

системами» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Департамент 

екології та природних ресурсів 

Одеської облдержадміністрації 
Андрєєва Н.М. травень 2017р. 

3.  Наукова доповідь «Національні інтереси та 

цінності в контексті ризиків їх трансформації» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України  Степанов В.М. вересень 2017р. 

4.  Наукова доповідь «Оцінка чинників та типізація 

ризиків та загроз у паливно-енергетичному 

комплексі» 

 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Комітет з питань 

паливно-енергетичного комплексу, 

ядерної політики та ядерної безпеки 

Громова О.М.,   

Гетьман О.Л. 
вересень 2017р. 

5.  Наукова доповідь «Економіко-екологічні фактори Міністерство екології та природних Рубель О.Є. вересень 2017р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
формування системи моніторингу  ризиків у 

навколишньому середовищі ( критерії адаптації до 

вимог Угоди про асоціацію України та ЄС)»  

ресурсів України, Міністерство 

надзвичайних ситуацій України 

6.  Наукова доповідь «Теоеретико-методологічні 

підходи до виміру ризикового навантаження в 

умовах переходу агропродовольчого сектору 

економіки до екологоорієнтованого розвитку» 

Міністерство аграрної політики 

України; Департамент екології та 

природних ресурсів Одеської 

облдержадміністрації 

Купінець Л.Є. вересень 2017р. 

7.  Аналітична записка «Економіко-екологічні засади 

виміру ризикового навантаження в транспортному 

комплексі порту Усть-Дунайськ» (Українське 

Придунав’є) 

Міністерство екології і природних 

ресурсів України 
Рубель О.Є. вересень 2017р. 

8.  Доповідна записка «Методологічні підходи до 

виміру екологічного ризику в енергетичному 

секторі» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України Рубель О.Є. 

Зінченко Ю. В. 
вересень 2017р. 

9.  Доповідна записка «Методичні підходи до виміру 

ризикового навантаження при здійсненні морських 

днопоглиблювальних робіт у прибережних 

акваторіях» 

 

Державна екологічна інспекція в 

Одеській області; Державна 

екологічна інспекція з охорони 

довкілля Північно-Західного регіону 

Чорного моря 

Золотов В.І. вересень 2017р. 

10.  Наукова доповідь «Науково-методичні засади 

оцінки та виміру ризикового навантаження на 

рекреаційні системи» 

 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України Громова О.М.,   

Гетьман О.Л. 
листопад 2017р. 

11.  Доповідна записка «Методичні підходи щодо 

виміру ризикового навантаження та оцінки 

ресурсно-екологічних резервів господарської 

діяльності виробничих об’єктів морських берегових 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України 
Андрєєва Н.М. листопад 2017р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 
зон» 

12.  Доповідна записка «Стратегічні імперативи та 

ризики відродження України як морської держави» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Міністерство 

надзвичайних ситуацій України 

Степанов В. М. листопад 2017р. 

13.  Доповідна записка «Методи оцінювання ризиків, 

обумовлених виробничою діяльністю екологічно 

небезпечних енергетичних об’єктів» 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України Зінченко Ю. В. листопад 2017р.= 

3.1.8.58Б 
 

 

1.  Наукова доповідь «Методологія формування 

механізмів економічної інтеграції в секторах 

стратегічних товарних ринків (наукова доповідь)» 

Мінекономрозвитку, 

Мінпромполітики 

Лисюк В.М. березень 2017р. 

2.  Аналітична записка «Інтеграційні механізми 
розвитку регіональних ринків» 

Мінекономрозвитку, Міністерство 

аграрної політики та продовольства, 

Облдержадміністрація 

Тараканов М.Л. 
Олійник Н.В. 

 
березень 2017р. 

3.  Доповідна записка «Місце та перспективи 

розвитку ринків України в Китайському 

суперпроекті «Шовковий шлях»» 

Мінекономрозвитку, 

МЗС, Відділення економіки НАНУ Дергачов В.О. вересень 2017р. 

4.  Наукова доповідь «Методичний підхід до оцінки 
ефективності інтегрованого товарного ринку» 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства, 

Облдержадміністрація 

Нікішина О.В. вересень 2017р. 

5.  Аналітична записка «Інтеграційні тенденції та 

механізми розвитку українського ринку хліба та 

хлібобулочних виробів» 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства, 

Облдержадміністрація 
Нікішина О.В. вересень 2017р. 

6.  Доповідна записка «Пропозиції щодо 

збалансованого розвитку українського ринку хліба 

та хлібобулочних виробів (інтеграційний підхід)» 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства, 

Об’єднання «Укрхлібпром» 

Нікішина О.В., 

Зарудна О.П. 
вересень 2017р. 
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№з/

п 

Назва записки (наукової доповіді) До кого надсилається Відповідальний за 

підготовку 

Термін надання 

1 2 3 4 5 

7.  Аналітична записка «Інтеграційні механізми 
розвитку українського ринку плодовоовочевої 
продукції» 

Мінекономрозвитку, Міністерство 

аграрної політики, 

Облдержадміністрація 
Тараканов М.Л. вересень 2017р. 

8.  Аналітична записка «Інтеграційні тенденції 
розвитку енергоринку України» 

Міністерство енергетики, 

Облдержадміністрація Антонюк П.О. вересень 2017р. 

9.  Аналітична записка «Проблеми локалізації 
енергоринку» 

Міністерство енергетики, 

Облдержадміністрація 
Антонюк П.О. 

 
вересень 2017р. 

10.  Аналітична записка «Інтеграція локальних 
ринків у регіональну економічну систему» 

Мінеконорозвитку,  

Міністерство інфраструктури, 

Облдержадміністрація 

Сєров О.О. 
 

вересень 2017р. 

 

 

 

 

 

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. 

 

“____”  _________  2017р. 

 

П Л А Н 

видавничої та редакційної діяльності Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України на 2017 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.   «Методологія дослідження та регулювання 

товарних ринків» 

Буркинський Б.В., 

Лисюк В. М. 

17,0 березень 2017 квітень 2017 

2.  «Логістика товарного ринку: проблеми та 

рішення» 

Лисюк В.М., 

Тараканов М.Л. 

15,0 квітень 2017 травень 2017 

3.  Підготовка рукопису монографії 

«Адміністративне управління 

природокористуванням: теорія та прикладні 

аспекти» 

Мартієнко А.І. 

Хумарова Н.І. 

15,0 вересень 2017р. вересень 2016р. 

4.  Підготовка рукопису монографії 

«Інституційні засади розбудови 

організаційно-управлінської системи 

природокористування в Україні та її 

регіонах» 

Мартієнко А.І. 18,0 червень 2017р. червень 2017р. 
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№ 

 п/п 

Назва матеріалу Відповідальний Обсяг 

друк. арк. 

Термін подання для 

затвердження до 

друку 

Термін подання до  

видавничо-

інформаційного 

центру 

5.  «Інституційні важелі вдосконалення 

регіональної інноваційної політики України в 

контексті глобальних викликів» 

Єрмакова О.А.  10 липень 2017 р. липень 2017 р. 

6.  Колективна монографія «Подолання асиметрії 

розвитку підприємницького сектору як 

складової сталого розвитку економіки 

України». 

Карпінська Г.В., 

Лукащук В.В. 

15,0 червень 2017р. червень 2017р. 

7.   «Методологічні аспекти превентивного 

реагування на еколого-економічні ризик-події 

господарської діяльності об’єктів портово-

промислових зон України» 

Андрєєва Н.М. 10 листопад 2017р. грудень 2017р. 

1.2. Брошури 

1.  Брошура «Методические основы оценки 

экономико-экологических рисковых 

событий» 

Степанов В. М. 10 листопад 2017р. грудень 2017р. 

1.3. Збірник наукових праць 

1. Підготовка поточних випусків «Економічні 

інновації», №63-64 

 50,0 травень - жовтень 

2017р. 

травень - жовтень 

2017р. 

 

 

 

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. 

 

“____”  _________  2017р. 

П Л А Н 

підготовки наукових кадрів в Інституті 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України у 2017 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.  

Подання дисертації до обговорення на 

засіданні відділу, 

4 публікації 

Кандидатська дисертація «Інституціональне 

забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва» 

Новікова Н.О.  

наук. кер. Шлафман Н.Л. 

Рукопис ІІІ глави дисертації, 

1 публікація 

Кандидатська дисертація «Державно-приватне 

партнерство як механізм вирішення 

стратегічних задач підприємництва» 

Галаджян О.А.  

наук. кер. Шлафман Н.Л. 

 

Рукопис І, ІІ глав дисертації, 

4 публікації 

Кандидатська дисертація «Формування та 

регулювання новітніх форм зайнятості 

персоналу в умовах відкритої економіки». 

Брєєва Є.М. 

наук. кер. Шлафман Н.Л. 

 

Рукопис І, ІІ глав дисертації, 

4 публікації 

Докторська дисертація «Теоретико-

методологічні засади оцінки та забезпечення 

Карпінська Г.В. 

наук. конс. Буркинський Б.В. 

Рукопис І, глави дисертації, 

5 публікацій, 1 аналітична записка та 
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Назва теми дисертації Відповідальні виконавці і 

керівник теми 

Очікувані результати 

збалансованого розвитку промислових 

підприємств». 

1 наукова доповідь 

Відділ ринку транспортних послуг 
 

Кандидатська дисертація «Економічні основи 

розвитку фінансових хабів для розвитку флоту 

України» 

Діордієв С.В. 

наук. кер. Котлубай О.М. 

Рукопис ІІ глави дисертації, 1 

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 ІІІ 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 ІІІ 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 ІІІ глави дисертації, 1 

публікація, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

Кандидатська дисертація «Підвищення 

економічної ефективності функціонування 

підприємств транспортного будівництва на 

залізничному транспорті» 

Береза І.В. 

наук. кер. Котлубай О.М., Міщенко 

М.І. 

Рукопис І 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 «Організаційно-

економічний механізм розвитку транспортно-

технологічних систем наземно-водних 

вантажних перевезень в Україні» 

Шевченко І.В. 

 наук. кер. Ільченко С.В. 

Рукопис ІІ глави дисертації, 1 

публікація, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

Кандидатська дисертація «Закономірності 

формування капітальної вартості 

Дєгтярьов В.Г.  

наук. кер. Примачов М.Т. 

Рукопис ІІІ глави дисертації, 1 

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

керівник теми 

Очікувані результати 

судноплавних компаній» 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 «Методологія оцінки 

асиметрії ринків транспортних послуг» 

Мельніков С.В.,  

наук. конс.  Котлубай О.М. 

Рукопис  І глави дисертації, 3 

публікації, участь у конференціях з 

публікаціями тез доповідей 

Докторська дисертація «Економічні основи 

участі судноплавних компаній України у 

міжнародній морській торгівлі Європейського 

Союзу» 

Познанська І.В. 

наук. конс. Котлубай О.М. 

Рукопис  дисертації, 3 публікації, 

участь у конференціях з публікаціями 

тез доповідей 

Докторська дисертація «Морегосподарьский 

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 
 

Кандидатська дисертація «Методичні підходи 

формування екологічних обмежень 

економічного розвитку» 

Носачов І.Ю. 

наук. кер. Садченко О.В. 

Рукопис робочої версії дисертаційної 
роботи,  

Рукописи статей та  наукових 

доповідей на конференції. 

Кандидатська дисертація «Формування 

портфелю фінансового забезпечення 

Куруцова Е.С.  

наук. кер. Мартієнко А.І. 

Рукопис робочої версії ІІ-ІІІ розділу,  
рукопис наукової доповіді на 
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Назва теми дисертації Відповідальні виконавці і 

керівник теми 

Очікувані результати 

екологічних інновацій на підприємствах-

виробниках та споживачах електроенергії» 

конференцію, рукопис статті 

Кандидатська дисертація «Регулювання 

функціонування природно-господарських 

систем на заповідних територіях» 

Яковлева І.В.  

наук. кер. Хумарова Н.І. 

Рукопис робочої версії ІІ-ІІІ розділу,  
рукопис наукової доповіді на 

конференцію 

Кандидатська дисертація  «Організаційно-

економічний механізм диверсифікації 

використання природних ресурсів у 

рекреаційно-туристичній сфері» 

Голікова О.С.,  
наук. кер. Хумарова Н.І. 

Рукопис робочої версії І розділу,  
рукопис наукової доповіді на 

конференцію 

Кандидатська дисертація «Організаційно-

економічні основи підвищення ефективності 

управління діяльністю автотранспортного 

підприємства 

Попик О.В. 
 наук. кер. Хумарова Н.І. 

 

Рукопис робочої версії ІІ-ІІІ розділу,  
рукопис наукової доповіді на 

конференцію 

Кандидатська дисертація «Організаційно-

економічні засади ефективності обігу відходів 

на регіональному та локальному рівнях» 

Нічітайлова М.С. 

 наук. кер. Садченко О.В. 

 

Рукопис робочої версії ІІ-ІІІ розділу,  
рукописи наукових доповідей на 

конференції 

Кандидатська дисертація «Механізми 

нарощення туристичного потенціалу полі 

функціональних економіко-екологічних 

територіальних систем» 

Вартанян Г.В. 

 наук. кер. Хумарова Н.І. 

Представлення роботи до захисту,  
 

Докторська дисертація «Комплексний 

механізм інноваційного розвитку підприємств 

харчової промисловості: теорія, методологія, 

практика» 

Бондаренко С.А. 

наук. конс. Мартієнко А.І. 

Рукопис робочої версії ІІІ-ІV розділу,  
2 публікації, 2 наукових доповіді 

 

Докторська дисертація «Державне 

регулювання інституціональних змін 

національної економіки в сфері індустрії 

гостинності» 

Дишкантюк О.В. 

наук. конс. Мартієнко А.І. 

Рукопис робочої версії ІІ розділу, 
рукопис наукової доповіді на 

конференцію 

Відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я  
 

Кандидатська дисертація «Теоретико- Ворожейкін О.О. Захист дисертації 



 24 

Назва теми дисертації Відповідальні виконавці і 

керівник теми 

Очікувані результати 

методичні засади використання мережевих 

технологій в інноваційному розвитку 

субрегіону» 

наук. кер. Осипов В.М. 

 

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. 

Відраховано з правом відновлення 

(академ. відпустка) 

Кандидатська дисертація «Інноваційно-

інвестиційна складова агломераційних 

утворень в Українському Причорномор’ї» 

Кукош М.С. 

наук. кер. Осипов В.М. 

Підготовка 3 розділу дисертації 

Кандидатська дисертація «Портово-промислові 

комплекси як центри економічного росту в 

регіоні» 

Ахунов С.Р. 

наук. кер. Осипов В.М. 

Підготовка 1 розділу дисертації 

Кандидатська дисертація «Ендогенні 

каталізатори економічного росту в регіоні» 

 

Шевченко Д.І. 

наук. кер. Осипов В.М. 

Підготовка 1 розділу дисертації 

Кандидатська дисертація «Основні 

детермінанти формування та використання 

інноваційних ресурсів в регіоні» 

Гриднєв О. 

наук. кер. Осипов В.М. 

Підготовка 1 розділу дисертації 

Кандидатська дисертація «Стимулювання 

інвестиційного розвитку економіки України» 

Талпа В.П. 

наук. кер. Лайко О.І. 

Затвердження теми та плану 

дослідження, аналіз літературних 

джерел 

Кандидатська дисертація «Вплив суб'єктів 

господарювання на інституціональне 

забезпечення розвитку територіальних громад» 

Арафтеній А.М. 

наук. кер. Лайко О.І. 

Затвердження теми та плану 

дослідження, аналіз літературних 

джерел 

Кандидатська дисертація «Забезпечення 

стійкого розвитку регіону за рахунок 

інноваційних стратегій в освіті» 

Жовтяк К.І. 

наук. кер. Осипов В.М. 

Затвердження теми та плану 

дослідження, аналіз літературних 

джерел 
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Назва теми дисертації Відповідальні виконавці і 

керівник теми 

Очікувані результати 

Кандидатська дисертація «Інклюзивний 

розвиток регіону в умовах децентралізації 

управління» 

Аббасов Т.Е. 

наук. кер. Осипов В.М. 

Затвердження теми та плану 

дослідження, аналіз літературних 

джерел 

Кандидатська дисертація «Інституційне 

забезпечення соціально-економічного розвитку 

регіону» 

Бородіна В.В. 

наук. кер. Єрмакова О.А. 

Затвердження теми та плану 

дослідження, аналіз літературних 

джерел 

Докторська дисертація «Формування 

інноваційного середовища як каталізатора 

ендогенного соціально-економічного розвитку 

регіонів України» 

Єрмакова О.А. 

наук. конс. Осипов В.М. 

Захист дисертації 

Відділ економіко-екологічних проблем приморських регіонів 
 

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 ІІІ глави дисертації 

Кандидатська дисертація «Організаційно-

економічні основи стратегічного управління 

природокористуванням в регіоні» 

Карпенко Г.Ю. 
наук. кер. Андрєєва Н.М. Рукопис ІІІ глави дисертації 

Кандидатська дисертація «Формування 

економічних інструментів управління 

ризиками у секторі органічного виробництва» 

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

Рукопис ІІ глави дисертації 

Кандидатська дисертація «Інституційне 

забезпечення економіко-екологічної безпеки 

харчових продуктів на митній службі» 

Гетьман І. Л. 

наук. кер. Громова О.М. 

Рукопис І глави дисертації 
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Назва теми дисертації Відповідальні виконавці і 

керівник теми 

Очікувані результати 

Відділ ринкових механізмів і структур 
 

Кандидатська дисертація «Активізація 

процесів капіталізації вітчизняних підприємств 

шляхом залучення біржових інструментів 

фондового ринку» 

Волчков О.В. 

наук. кер. Коваль В.В. 
 

Рукопис ІІ глави дисертації, 

3 публікації 

Кандидатські іспити 

Кандидатська дисертація «Інституційне 

забезпечення ефективного функціонування 

локальних ринків (на прикладі ринків 

комунальних послуг)» 

Сєров О.О. 

наук. кер. Лисюк В.М. 

 

Рукопис ІІІ глави дисертації, 

2 публікації, 1 аналітична записка 

Кандидатський іспит 

Кандидатська дисертація «Організаційно-

економічні основи забезпечення ефективної 

діяльності підприємств борошномельно-

круп’яної промисловості» 

Зарудна О.П. 

наук. кер. Нікішина О.В.  

Затвердження теми та плану 

дисертації, робота з інформаційними 

джерелами, 2 публікації, аналітична 

записка 

Кандидатські іспити 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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. 

“____”  _________  2017 р. 
 

Додаток до тематичного плану 

НДР Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України на 2017 рік 
 

№ 

п/п 

Назва теми, керівник, відділ, 

виконавець та співвиконавець 

Підстава 

для 

виконання 

теми 

Термін 

виконання 

Обсяги 

фінансування 

Очікувані наукові та практичні 

результати в 2017р. 

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 «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013» 

2. Відділ економічного 

регулювання 

природокористування 
 

Акад. НАН України, д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В. 

ДР № 0114U001543 
 

«Оцінка еколого-економічного 

ризику від впливу джерел 

забруднення (на прикладі 

Нижньодунайського регіону)» 

Грантовий 

договір 

№287774 від 

10.04.2013р. 

02.2014- 

07.2017 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

€100000,0 
 Договірна тематика: 

Етап ІІІ: Інформаційний моніторинг та 

розробка методичного забезпечення 

розрахунку еколого-економічного ризику 

від впливу джерел забруднення 

    

7 Рамкова програма «Danube-INCO.NET» 

 Відділ економіко-екологічних 

проблем приморських регіонів 

 

Акад. НАН України, д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В. 

ДР № 0114U000479 

Грантова 

угода 

№609497  від 

23.08.2013р. 

01.01.2014- 

31.06.2017 
€46 276,3 

 Етап ІІI. Розробка інституційних 

важелів інноваційного розвитку 

Дунайського регіону 

1.1 Розробка пропозиції щодо розбудови 

інституціональної системи 

імплементації програми HORIZONT-
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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 2017р. 

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 

 

«Просування досліджень та 

інновацій в Дунайському 

регіоні» 

2020. 

1.2 Імплементація принципів 

регіональної спеціалізації стратегії S-3. 

1.3 Розробка пропозиції щодо 

формування фінансових механізмів 

DRIFT (Дунайський інноваційний 

фонд). 

 Відділ економіко-екологічних 

проблем приморських регіонів 

 

Акад. НАН України, д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В. 

 

«Розвиток транскордонної 

інноваційної платформи / 

кластеру для використання 

Очерету звичайного (Phragmitas 

Australis) біомаси в якості 

джерела сталої енергетики 

(REED BASE)» 

Грантова 

угода №3 від 

04.11.2016р. 

01.11.2016 – 

31.03.2018 
€18 007,5 

- 1. Аналітичне дослідження 

транскордонної інноваційної платформи 

/ кластеру; 

2. Перша робоча зустріч стейкхолдерів. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчений секретар Інституту, 

д.е.н., с.н.с. 

 

Н.І. Хумарова 
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