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Вступ 

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

створено згідно постанов Президії Академії наук УРСР №127 від 8.05.91 р. та 

№270 від 7.10.1991 р. на базі Одеського відділення Інституту економіки АН 

Української РСР (заснованого Постановою Президії АН УРСР №168 від 

26.05.1970р.). Інститут входить до складу Відділення економіки НАН України, а 

також є структурною одиницею Південного Наукового центру НАН та МОН 

України. 

Наукова і науково-організаційна діяльність Інституту визначена Статутом 

(реєстраційний №15561050001006041). У своїй роботі ІПРЕЕД НАН України 

керується діючим законодавством України, Указами Президента України, 

Програмами та Постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, 

Постановами, Розпорядженнями і вказівками Президії Національної академії 

наук України, рішеннями Відділення економіки та спрямовує дослідження на 

впровадження  економічних механізмів розвитку підприємництва, активізацію 

міжсекторальних взаємозв’язків щодо розбудови інноваційного 

екологоорієнтованого соціально-економічного розвитку, формування  системи 

відносин власності у природокористуванні, особливостей інтеграційних процесів 

на товарних ринках, ефективного функціонування ринку транспортних послуг та 

морегосподарської діяльності як стратегічних напрямів вітчизняної економіки, в 

умовах трансформації продуктивних сил та децентралізації систем управління.  

Протягом звітного року Інститут готував та надсилав до Комітетів 

Верховної Ради, ряду міністерств та регіональних органів управління аналітичні 

матеріали та пропозиції по актуальним питанням економічного розвитку країни. 

Згідно з тематичним планом НДР Інституту в 2016 р. проводились 

дослідження з шести комплексних тем, у тому числі чотирьох відомчих 

фундаментальних тем, однієї прикладної теми, однієї теми за цільовими 

програмами наукових досліджень Відділення економіки НАН України, а також 

за чотирма грантами міжнародних проектів. 

Фундаментальні дослідження та прикладні розробки Інституту у 2016р. 

розвивають  і поглиблюють теоретичні та методологічні засади, формують 

науково-прикладний фундамент стратегії і механізмів переходу до сталого 

соціально-економічного розвитку України; визначають шляхи подолання 

структурних диспропорцій у розвитку підприємницького сектору як складової 

сталого розвитку економіки України; удосконалюють методологію відносин 

власності в рекреаційно-туристичному природокористуванні; визначають 

інституційні засади розвитку ринку транспортних послуг; формують 

інструментарій визначення ризиків та загроз екологобезпеченому розвитку 

секторів національної економіки; удосконалюють інституційні засади 

регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку південних регіонів. В значній 

мірі вони відпрацьовувались на матеріалах Українського Причорномор’я та 

Українського Придунав’я. 
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Головними напрямами діяльності Інституту відповідно до Постанови 

Президії НАН України №60 від 28.02.2011 р. є: 

  інституційні чинники розвитку ринкового середовища; 

  розвиток транспортно-транзитного потенціалу України та механізми його 

реалізації; 

  інституційні механізми екологізації економіки; 

  подолання територіальних диспропорцій та модернізація управління 

соціально-економічним розвитком південних регіонів України. 

Інститут приймає активну участь у реалізації Постанови Президії НАН 

України №233 від 09.11.2016р. «Про реформування діяльності НАН України для 

ефективного наукового супроводження реалізації пріоритетів економічного 

розвитку держави», згідно якої є відповідальним виконавцем дванадцяти заходів 

по напрямкам «Енергетика та енергоефективність», «Агропромисловий 

комплекс», «Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу та 

збереження навколишнього середовища», «Соціально-економічний розвиток 

регіонів та місцевих громад України».  

Згідно Постанови Президії НАН України №7 від 13.01.2016р. «Про 

затвердження результатів державної атестації наукових установ НАН України» 

Інститут пройшов державну атестацію наукових установ (група А, рейтинг 434). 

Постановою Президії НАН України №137 від 07.07.2016р. затверджено 

структуру Наукової ради НАН України з проблем навколишнього середовища й 

сталого розвитку, секцію «Економічні проблеми сталого розвитку» очолює 

академік НАН України Б.В. Буркинський. 

У 2016р. згідно Наказу МОН України №856 від 19.07.2016р. «Про 

ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» 

Інститут став одним з ліцензіатів, що проваджує освітню діяльність у сфері 

вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні. 

Згідно Розпорядження № 287 від 12.05.2016р. директором ІПРЕЕД НАНУ 

призначено академіка НАН України Б.В. Буркинського. 

В звітному періоді співробітниками Інституту опубліковано 7 монографій, 

загальним обсягом 124,7 др. арк., 9 навчальних посібників (з них 6 – у 

електронному вигляді, 2 – спільно з освітянами), 2 збірники наукових праць, 1 

збірники тез наукових доповідей та 146 статтей в наукових журналах і збірниках. 

Загальний обсяг публікацій склав 485,92др. арк. 

В Інституті працюють аспірантура, докторантура і 2 спеціалізовані вчені 

ради з присудження наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук з 

наступних спеціальностей: 

Д 41.177.01: 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності); 08.00.06 – економіка природокористування і охорони 

навколишнього середовища; 

та  Д 41.177.02: 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;  

08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка. 
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Структура наукових підрозділів Інституту 

Назва підрозділу Завідуючий  

відділом 

Напрями досліджень 

Відділ ринкових 

механізмів і структур 

д.е.н., проф.  

Лисюк В.М. 

Теоретичниі проблеми та розробка науково-

практичних рекомендацій щодо розвитку 

ринкових відносин та формування ринкових 

технологій регулювання економічних систем 

Відділ ринку 

транспортних послуг 

д.е.н., проф. 

Котлубай О.М. 

Наукове забезпечення ефективного 

функціонування ринку транспортних послуг та 

використання транзитного потенціалу країни 

Відділ міжрегіонального 

економічного розвитку 

Українського 

Причорномор’я 

академік НАНУ, 

д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В. 

Теоретичні та прикладні аспекти підвищення 

соціально-економічної результативності 

інвестиційно-інноваційної діяльності в регіонах 

Українського Причорномор’я  

Відділ економіко-

екологічних проблем  

приморських регіонів 

д.е.н., проф. 

Купінець Л.Є. 

Розробка методології господарського освоєння 

та підвищення економіко-екологічної 

ефективності природно-ресурсного потенціалу 

приморських регіонів 

Відділ розвитку 

підприємництва 

д.е.н., проф. 

Бутенко А.І. 

Теорія та методологія розвитку 

підприємництва, підвищення його ефективності 

в умовах модернізації економіки та його впливу 

на сталий соціально-економічний розвиток 

держави та її регіонів 

Відділ економічного 

регулювання 

природокористування  

д.е.н., с.н.с. 

Мартієнко А.І. 

Теоретичні проблеми та економічні 

інструменти управління природокористуванням 

 

У 2016 році Премією Верховної Ради України найталановитішим молодим 

ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок за 2015 рік була нагороджена Єрмакова Ольга Анатоліївна 

за роботу "Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України 

на основі кластерної моделі та інституційних важелів стимулювання 

зовнішньоекономічної діяльності" (Постанова Верховної Ради України від 

07.09.2016 № 1495-VIII). 

 

І. Результати досягнень у галузі природничих,  

соціогуманітарних та технічних наук 

 

За звітний період Інститутом виконано комплекс наукових досліджень, 

найбільш вагомі результати яких полягають у наступному: 

За напрямком: 

Інституційні чинники розвитку ринкового середовища: 

Вперше обґрунтовано сутність та типологію механізмів економічної 

інтеграції на товарних ринках, зокрема, виділено механізми, що об’єднують 

активи суб’єктів господарювання повністю (злиття, поглинання) або частково 
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(придбання часток активів), а також механізми, що об’єднують, узгоджують або 

розподіляють функції суб’єктів на ринку (кооперація, франчайзинг, аутсорсинг). 

Розроблено теоретичний базис функціонування інтегрованих товарних 

ринків та доведено, що такі ринки є найбільш ефективними структурними 

елементами національної економіки і втілюють в собі потенціал реалізації 

функцій економічного зростання на базі відтворювального розвитку та 

забезпечення економічної безпеки держави; концептуальний підхід до 

визначення пріоритетних напрямів розвитку та виявлення диспропорцій 

(неузгодженостей) у відносинах між наскрізними характеристиками товарних 

потоків на основі відокремлення ринкових точок логістичних втрат, які суттєво 

гальмують відтворювальний процес. 

Удосконалено теоретичний підхід до визначення сутності й механізму 

економічної інтеграції багаторівневих ринкових систем, в підґрунтя якого 

закладено: поєднання процесного й змістовного підходів у дослідженні процесів 

інтеграції з акцентом на формування інтеграційних зв’язків між елементами 

системи; узгодження економічних інтересів держави, ринкових суб’єктів та 

населення; цільову орієнтацію механізму на збалансований розвиток системи 

шляхом впровадження активної інтеграційної політики держави. (Лисюк В.М.). 

Вперше розроблено методологічний підхід до подолання асиметрії розвитку 

підприємницького сектору, який базується на переході від так званої 

«бюрократичної» (жорстко ієрархічної) методології державного управління до 

сервісної (яка потребує надання якісних управлінських послуг у найкоротший 

час за мінімальну вартість) та передбачає стимулювання створення 

підприємницьких мереж у так званих точках зростання на базі партнерських 

відносин держави і суб’єктів підприємницької діяльності.   

Удосконалено методичний підхід до реформування державної податкової 

політики, який базується на встановленні взаємозв’язків між основоположними 

принципами формування податкової системи та факторами, що формують 

податкове середовище промислових малих підприємств, і спрямований на 

стимулювання розвитку промислового малого підприємництва. 

Удосконалено методичний підхід до дослідження асиметрії податкової 

системи України, який відрізняється врахуванням трьох етапів процесу 

суспільного відтворення: асиметрія оподаткування на етапах організації 

виробництва, розподілу та споживання. 

Удосконалено методичний підхід до управління активізацією інноваційної 

діяльності підприємництва, який базується на сценарному механізмі 

нівелювання асиметрії та  пропозицією сценарної групи «Активізація 

підприємницького сектору економіки щодо інноваційної діяльності», в рамках 

якої запропоновано побудову трьох сценаріїв: інерційний; помірно-інтенсивний; 

інноваційний та відповідні рекомендації для реалізації інноваційного сценарію, 

як найбільш прогресивного сценарію групи. 

Розвинуто понятійно-категоріальний апарат теорії регулювання 

національної економіки шляхом визначення сутності понять: «механізм 

подолання асиметрії розвитку підприємницького сектора», як свідомо 

регульована система економічних, правових, організаційних форм, методів, 
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способів і принципів та сукупність регламентованих державою відносин і 

взаємозв'язків, за допомогою яких здійснюється цілеспрямований вплив на 

розвиток підприємницького сектора національної економіки; «асиметрія 

податкової системи», як порушення основного класичного принципу її побудови 

- справедливості оподатковування; «соціальний потенціал підприємництва» як 

категорії, що характеризує сукупні можливості і здатності суспільства, 

соціальних груп та індивідів до підприємницької діяльності. 

Розвинуто інституціональні напрями нівелювання асиметрії розвитку 

галузевої структури підприємницького сектору України шляхом реалізації 

комплексу горизонтальних заходів промислової політики (податкового 

стимулювання, активізації співробітництва наукових установ і промисловості, 

державного інвестування) задля сприяння інноваціям та збільшення інвестицій у 

розвиток всього масиву бізнесу при уникненні селективних інтервенцій (Бутенко 

А.І., Шлафман Н.Л.). 

 

Розвиток транспортно-транзитного потенціалу України та механізми 

його реалізації: 

Розроблено методологічне підґрунтя кількісної оцінки  ступеню  асиметрії 

ринків транспортних послуг: 

- доведено, що згідно з теорією граничної корисності повна симетрія 

глобального ринку транспортних послуг досягається за умови настання 

рівноваги граничної корисності перевезень по всій світовій транспортній мережі, 

яку у відносному кількісному вимірі можна ототожнювати з граничним  

(додатковим) виміром фрахтового фактору (у відсотковому вимірі) в ринковій 

вартості товару; 

- обґрунтовано принципи, що покладаються в основу методології оцінки 

ступеню асиметрії на глобальному ринку транспортних послу, серед яких 

принципово новим є принцип врахування гібридності економічної політики, 

який пов’язано з перекручуванням у реальній дійсності відомого принципу 

«політика є концентроване вираження економіки» до навпаки, що призводить до 

створення економічно неспроможних маршрутів перевезень; 

- доведено, що оцінку ступеню асиметрії глобального ринку транспортних 

послуг слід здійснювати на теоретичному підґрунті ентропії систем, тобто міри 

невпорядкованості економічної системи, яка оцінюється імовірністю 

знаходження системи у заданому стані (встановлення рівноваги граничної 

корисності перевезень по всій світовій транспортній мережі) помноженому на 

логарифм цієї імовірності узятий зі зворотним знаком. 

Обґрунтовано методологічні основи формування наукового інструментарію 

оцінки  ступеню  асиметрії ринків транспортних послуг:  узагальнено та 

систематизовано основні тенденції розвитку світового торговельного 

судноплавства, що створюють умови виникнення секторальної асиметрії 

фрахтового ринку;  обґрунтовано економічні інструменти врахування природи 

секторальної асиметрії відповідно чинникам її виникнення;  визначено основні 

групи детермінант вартості морських перевезень та мультиплікативний ефект від 
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скорочення або збільшення витрат на міжнародні перевезення, як фактор 

підвищення конкурентоспроможності на фрахтовому ринку (Котлубай О.М.). 

 

Інституційні механізми екологізації економіки: 

Розроблено методологічні засади привласнення природних ресурсів, в тому 

числі рекреаційних, на основі первинного привласнення, що відбувається за 

рахунок фінансових матеріальних та інших ресурсів усього народу, який делегує 

право розпорядження державі, як виразникові його інтересів; та вторинного 

привласнення, що полягає у переході природного ресурсу в приналежність 

економічно відособленого суб'єкту (юридичної або фізичної особи) на основі 

трудової діяльності. Виходячи з сутності  первинного та вторинного 

привласнення обґрунтовано, що загальнонародна власність є 

системоутворюючою базовою формою, яка обумовлює різноманіття форм та 

прав власності на природні ресурси. 

Визначено сутність привласнення природних рекреаційно-туристичних 

ресурсів в системі виробничих відносин рекреаційно-туристичного 

природокористування (розподіл, обмін, використання, споживання), як 

привласнення: ресурсу в натуральній та грошовій формі, управлінської та 

виробничої діяльності, доходів та збитків від використання природного ресурсу, 

економічних, соціальних, екологічних та правових зобов’язань, обмежень та 

обтяжень (Мартієнко А.І., Хумарова Н.І.). 

Розроблено наукові засади ідентифікації системних ризиків та загроз 

процесам екологізації у реальному секторі економіки Українського 

Причорномор’я, зокрема морегосподарському, аграрному, паливно-

енергетичному комплексах. Обґрунтовано визначення ризику як критерію 

економічної та екологічної небезпеки. Надано оцінку тенденцій та  

закономірностей формування ризикового конфліктогенного потенціалу на різних 

рівнях екологічного управління, визначено об’єктивні та суб’єктивні фактори їх 

прояву. Визначено типізацію і класифікацію джерел (чинників, процесів та 

явищ) економіко-екологічних ризиків та загроз на секторальному, регіональному 

та транскордонному рівнях, проведено їх системний аналіз, що дозволяє 

враховувати і якісно оцінювати ризик у широкому спектрі проблем секторальної 

екологізації,  попереджати конфлікт економічних та екологічних цілей. 

Обґрунтовано принципи та інструментарій виявлення, врахування  та управління 

ризиком, застосовуючи методи адекватні цілям екологоорієнтованого 

секторального та регіонального розвитку. Запропоновано шляхи секторального 

превентивного реагування та раціональної диверсифікованої поведінки в умовах, 

обтяжених  загрозами та ризик-подіями (Купінець Л.Є.). 

 

Подолання територіальних диспропорцій та модернізація управління 

соціально-економічним розвитком південних регіонів України 

Розроблено механізм підвищення соціально-економічної ефективності 

інвестиційно-інноваційної діяльності в регіонах Українського Причорномор’я, 

який ґрунтуються на принципах громадського і державно-приватного 

партнерства і полягає у впровадженні схем капіталізації результатів 
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інформаційно-консультаційних послуг з формуванням регіонального фонду 

підтримки інвестицій з метою отримання комплексного ефекту на основі 

поєднання підходів сталого розвитку та секторного аналізу відтворювальних 

процесів в стратегічних видах діяльності, що дозволяє зменшити дивергенції 

розвитку регіонів Українського Причорномор’я. 

Обґрунтовані методичні засади до оцінки та заходи підвищення 

ефективності впливу інвестиційно-інноваційних процесів на соціально-

економічний розвиток Українського Причорномор’я, які полягають у визначенні 

результативності інвестування з позицій комплексності, імплементації 

європейських підходів до визначення результативності програм регіонального 

розвитку та з врахуванням віддачі на вкладений капітал на стадіях залучення, 

відтворення та реінвестування в розрізі економічних елементів , і передбачає 

визначення коефіцієнтів швидкості і мультиплікативності їхнього відтворення як 

індикаторів соціально-економічної результативності інвестиційного процесу з 

врахуванням макроекономічних тенденцій. 

Розроблено механізми та заходи адаптації національного законодавства до 

європейського в сфері регіональної політики, у тому числі внесення змін 

до нормативно-законодавчої бази щодо удосконалення інституційного 

забезпечення інвестиційних інструментів регіонального розвитку (угод щодо 

регіонального розвитку, програм подолання депресивності території, 

Державного фонду регіонального розвитку); забезпечення всеохоплюючого 

підходу до раціонального розподілу коштів між депресивними та іншими 

регіонами, між регіональним та субрегіональним рівнями. 

Запропоновано пріоритетні напрямки провадження інвестиційної та 

інноваційної політики в Українському Причорномор’ї на основі розвитку і 

прикладного застосування положень теорії граничної корисності та з 

урахуванням європейського досвіду, щодо формування і 

використання технологічних платформ як інструменту забезпечення діалогу між 

місцевими громадами і органами влади для забезпечення узгодженості і 

об’єктивізації управлінських рішень на шляху децентралізації та становлення 

системи самоврядування. (акад. НАН України Буркинський Б.В., Лайко О.І.)  

 

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього 

середовища та сталого розвитку 

 На основі особливостей різних видів природних рекреаційно-туристичних 

ресурсів удосконалено їх класифікацію з урахуванням: специфіки їх впливу на 

форми, права власності та формування системи обмежень, що дозволяє 

визначити альтернативні форми і права власності та альтернативне використання 

природних ресурсів, а також підвищити  ефективність державного управління 

різноманіттям форм власності для раціонального використання природних 

ресурсів.  

Розвинуто основні принципи державного управління реалізацією 

загальнонародної власності на природні рекреаційні ресурси (централізований 

розподіл державою загальнонародних природних рекреаційно-туристичних 

ресурсів по формам та правам власності між секторами економіки та 
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господарюючими суб’єктами; формування системи обмежень для всіх форм та 

прав власності на природні рекреаційні ресурси та інші).  

 Визначено інституційні засади розбудови управління туристично-

рекреаційною діяльністю з урахуванням відносин власності на природні ресурси, 

що полягають у: 

 формуванні державної політики щодо розвитку форм та прав власності на 

рекреаційно-туристичні природні ресурси з визначенням пріоритетів їх 

використання в різних секторах економіки та ресурсів, що можуть знаходитися 

тільки в державній власності та тих, для яких доцільно застосовувати інші 

форми привласнення та використання різними суб’єктами господарської 

діяльності; 

 удосконаленні нормативно-правової бази відносин з приводу реалізації 

форм та прав власності на рекреаційно-туристичні природні ресурси, що 

виникають між державою, власником, користувачами та третіми особами. 

Обґрунтовано доцільність комплексного управління природними 

рекреаційно-туристичними ресурсами та рекреаційно-туристичною діяльністю 

на основі створення відповідного органу «Координації використання природних 

ресурсів та розвитку рекреаційно-туристичної діяльності» на основі 

перерозподілу компетенції, прав, обов’язків та функцій вже існуючих структур, 

які здійснюють управління ними, що забезпечить економію бюджетних коштів, 

залучення спеціалістів компетентних у цій сфері. Визначено його основні 

функціональні обов’язки, в контексті створення оптимальної моделі управління 

на основі визначення горизонтальної та вертикальної компетенції спеціально 

уповноважених органів.  (Мартієнко А.І., Хумарова Н.І.). 

 

АНОТОВАНІ ЗВІТИ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ТЕМАТИКОЮ ІНСТИТУТУ 

 ЗА 2016 р. 

 

Виконання відомчої фундаментальної тематики: 

НДР «Розвиток відносин власності у рекреаційно-туристичному 

природокористуванні приморських регіонів України» (науковий керівник А.І. 

Мартієнко, реєстраційний № 0116U000411, строк виконання 01.2016 – 12.2018 

рр.). 

НДР «Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків в Україні: теорія та 

інституційне забезпечення» (наукові керівники теми: академік нан України, 

д.е.н., проф. Б.В. Буркинський, д.е.н., проф. В.М. Лисюк, реєстраційний 

№ 0116U000412, строк виконання 01.2016–12.2018 рр.). 

НДР «Асиметрія ринків транспортних послуг: теоретичні основи 

визначення та управління в умовах децентралізації» (науковий керівник О.М. 

Котлубай, реєстраційний №0115U000694, строк виконання 01.2015-12.2017 рр.). 

НДР «Загрози та ризики екологобезпечному розвитку секторів економіки 

українського Причорномор’я» (науковий керівник д.е.н., проф. Л.Є. Купінець, 

реєстраційний № 0116U000413, строк виконання 01.01.2016–30.12.2018рр.). 
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Виконання відомчої прикладної тематики: 

НДР «Вплив інвестиційно-інноваційної складової на забезпечення 

соціально-економічного розвитку українського Причорномор’я» (Наукові 

керівники В.М. Осипов, О.І. Лайко, реєстраційний № 0114U004455, строк 

виконання 07.2014 -12.2016 рр.). 

 

Цільова програма наукових досліджень Відділення економіки НАН України 

„Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів в 

посткризовий період”  

(Рішення Бюро Відділення економіки  НАН України, протокол №4 від 

19.03.2014 р.) 

НДР «Подолання асиметрії розвитку підприємницького сектору як 

складової сталого розвитку економіки України» (науковий керівник А.І. 

Бутенко, реєстраційний №0112U004454, строк виконання 07.2014-12.2016 рр.). 

 

Госпдоговірна тема НДР  

«Розробка парадигми й інструментів економічного зростання субрегіонів 

(на прикладі южненського субрегіону комінтернівського району одеської 

області)» (Науковий керівник – д.е.н., с.н.с. О.І. Лайко, період виконання – 

1.03.16-21.12.16; договір № 1/16 від 01.03.2016р.). 
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ФОРМА ІІ 

ІІ.  Дані про тематику та обсяги НДР, що виконувались ІПРЕЕД НАН України 

 

Вид тематики наукових досліджень 

Кількість наукових і науково-технічних робіт, що 

виконувались у звітному році Обсяг фінансування, 

тис. грн. 
Всього 

в т.ч. завершених у 

звітному році 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Державна тематика: х х х х х х 

1.1. Тематика, що виконувалась за завданнями державних 

цільових програм, державним замовником яких визначено 

НАН України (прикладні дослідження). 
0 х 0 х 0 х 

1.2. Тематика, яка виконувалась за Державним 

замовленням на науково-технічну продукцію з 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

(прикладні дослідження). 

х 0 х 0 х 0 

1.3. Проекти Державного фонду фундаментальних 

досліджень (крім п.1.4.). х 0 х 0 х 0 

1.4. Гранти Президента України (для підтримки наукових 

досліджень молодих учених; для докторів наук; для 

обдарованої молоді). 
х х х х х х 

фундаментальні дослідження; х 0 х 0 х 0 

прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН 

України х х х х х х 

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових 

комплексних програм фундаментальних досліджень **. 0 х 0 х 0 х 

1
3
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2.2. Тематика що виконувалась за завданнями цільових 

комплексних програм прикладних досліджень ***. 
0 х 0 х 0 х 

2.3. Тематика, що виконувалась в рамках спільних 

конкурсів з: х х х х х х 

Українським науково-технологічним центром (УНТЦ) 

(прикладні дослідження); 0 х 0 х 0 х 

НАН Білорусі (фундаментальні дослідження); 0 х 0 х 0 х 

Російським фондом фундаментальних досліджень 

(РФФД) (фундаментальні дослідження); 0 х 0 х 0 х 

Національним центром наукових досліджень Франції 

(CNRS) (фундаментальні дослідження); 0 х 0 х 0 х 

Європейським (Міжнародним) науковим об’єднанням 

GDRE(I) (фундаментальні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

Інші спільні проекти за конкурсами та програмами  (з 

ЦЕРН та ОІЯД, EISCAT) (фундаментальні дослідження). 
0 х 0 х 0 х 

2.4. Наукові, науково-технічні, проекти                      та 

розробки **** (прикладні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

2.5. Науково-дослідні роботи молодих учених НАН 

України (фундаментальні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

2.6. Інфраструктурні програми ***** (прикладні 

дослідження). 0 х 0 х 0 х 

3. Відомча тематика: х х х х х х 

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових 

наукових програм відділень НАН України 

(фундаментальні дослідження). 
1 х 1 х 883,183 х 

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що 

фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 . 4 х 0 х 3425,951 х 

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась 

за бюджетною програмою 6541030 . 1 х 1 х 565,122 х 

1
4
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3.4. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541140  (прикладні дослідження). 0 0 0 0 0 0 

4. Пошукова тематика: х х х х х х 

4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 (фундаментальні дослідження). 
0 х 0 х 0 х 

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 (прикладні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

5. Договірна тематика  (виконання науково-дослідних 

робіт для сторонніх замовників та за рахунок грантів, 

крім п.п. 1.2.-1.4.). 
х х х х х х 

5.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 в рамках госпдоговорів та контрактів 

(фундаментальні дослідження). 
х 1 х 1 х 40,0 

5.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 в рамках госпдоговорів та контрактів 

(прикладні дослідження). 
х 0 х 0 х 0 

5.3. Тематика, що виконувалась за рахунок грантів 

міжнародних та закордонних організацій. 
х х х х х х 

фундаментальні дослідження; х 4 х 1 х 1163,750 

прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

Загалом 6 5 2 2 4874,256 1203,750 

 

1
5
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ФОРМА ІІ-1 

 
Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень 

та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм 

загального фонду Державного бюджету України 

 

№ 

п/

п 

Найменування напрямку Кількість тем (проектів, 

завдань, розробок) 

Обсяги 

фінансув

ання 

(тис. 

грн.) 

разом в т.ч. 

завершен

их 

в т.ч. 

впровад

жених 

1 Фундаментальні дослідження 

(КПКВК 6541030, 6541140,)– всього 

5 1 0 4309,067 

2 Здійснення прикладних наукових та 

науково-технічних розробок 

(КПКВК 6541030, 6541140)всього,  

 у тому числі: 

1 1 1 565,122 

2.1 Прикладні наукові та науково-технічні 

розробки (науково-дослідні роботи) 

- - - - 

2.2 Прикладні наукові та науково-технічні 

розробки (дослідно-конструкторські 

роботи) 

- - - - 

2.3 Прикладні наукові та науково-технічні 

розробки (експериментальні 

випробування завершених розробок) 

- - - - 

3 Виконання державних цільових 

програм (КПКВК 6541030)– всього, 

 у тому числі: 

- - - - 

3.1 Виконання державних цільових 

програм (науково-дослідні роботи) 

- - - - 

3.2 Виконання державних цільових 

програм (дослідно-конструкторські 

роботи) 

- - - - 

3.3 Виконання державних цільових 

програм (експериментальні 

випробування завершених розробок) 

- - - - 

 

ІІІ. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх 

організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними) 
 

Кількість госпдоговорів та 

контрактів, що виконувались 

установами НАН України 

(без включення грантів), одиниць 

Обсяги  фінансування, 

тис.грн. 

(без включення 

грантів) 

Частка в 

загальному 

обсязі 

фінансування, 

% 

Кількість 

впроваджених 

розробок,  

одиниць 

Усього У т.ч. на замовлення 

організацій 

Усього У т.ч. 

контрактів з 

іноземними 

замовниками 
м.Києва Укра-

їни 

Зарубіжжя 

1 - 1 - 40,0 - 0,658 1 
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ІІІ-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів  

державної влади 
 

Протягом звітного року на замовлення органів державної влади Інститутом виконано 

ряд науково-експертних матеріалів. 

2016 

1.  Госпдоговірна тема НДР «Розробка парадигми й 

інструментів економічного зростання субрегіонів (на 

прикладі Южненського субрегіону Комінтернівського 

району Одеської області)» 

Одеська обласна рада (депутат 

Кутателадзе О.Д.), 

договір № 1/16 від 

01.03.2016р. 

2.  Експертиза наукових робіт, науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих учених, які 

працюють (навчаються) у ВНЗ та НУ, що належать до 

сфери управління МОН на отримання фінансування у 

2016 р. з державного бюджету 

Міністерство освіти і науки 

України 

№б/н. від 20.04.2016р. 

3.  Пропозиції щодо Положення про цільовий фонд «Водні 

біоресурси Одещини»  

Одеська обласна рада 

№20/120 від 18.03.2016р. 

4.  Пропозиції щодо проекту по створенню оптових ринків 

сільгосппродукції (ОРСП) в Одеській області 

Одеська обласна державна 

адміністрація 

№2/193 від 22.04.2016р. 

5.  Рекомендації щодо технічного проекту очисних споруд м. 

Вилкове 

Департамент екології та 

природних ресурсів Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

№20/170 від 12.04.2016р. 

6.  Пропозиції щодо внесення змін до заходів Цілі Сталого 

розвитку на 2016-2030 рр.  № 13 (Вжиття невідкладних 

заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками) 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі 

№22/209 від 11.05.2016р. 

7.  Пропозиції щодо внесення змін до заходів Цілі Сталого 

розвитку на 2016-2030 рр.  № 14 (Збереження та 

раціональне використання океанів, морів і морських 

ресурсів в інтересах сталого розвитку) 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі 

№22/209 від 11.05.2016р. 

8.  Рекомендації про необхідність впровадження механізмів 

екологізації та удосконалення інституціональних підходів 

щодо трансформації відносин власності 

Одеська обласна державна 

адміністрація 

№ 21/292 від 06.07.2016р. 

9.  Про висвітлення стратегії сталого розвитку р. Дунай Бюро регіонального розвитку 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

№22/302 від 11.07.2016р. 

10.  Пропозиції та зауваження до проекту Закону України № 

2712 «Про внесення змін до «Кодексу торговельного 

мореплавства в Україні» щодо створення сприятливих 

умов для національного судноплавства 

Комітет Верховоної Ради 

України з питань податкової 

та митної політики 

№2/366 від 04.10.2016р. 

11.  Пропозиції щодо спільного відтворення озера на межі сел. 

Копчак (Штефан-Водський район, Республіка Молдова)  

та Олександрівка Тарутинського району Одеської області 

Департамент екології та 

природних ресурсів Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

№2/376 від17.10.2016р. 
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ІV. Використання результатів досліджень у народному господарстві 

 

Впровадження результатів наукових напрацювань у практику діяльності 

органів державної влади, місцевого самоврядування та господарську діяльність 

займає важливе місце в діяльності Інституту. Протягом поточного року 

впроваджено за бюджетною відомчою тематикою 1 фундаментальна та 1 

прикладна науково-дослідні роботи та одна НДР, що виконувалась за 

госпдоговором, а також 4 проекти по міжнародним грантовим угодам. 
 Всього з них 

впровадже

но 

З графи 1 – 

з 

пріоритетн

их 

напрямків 

розвитку 

науки і 

техніки 

з них 

впровадже

но 

1 2 3 4 5 

Загальна кількість виконаних робіт: 11 2 6 2 

у тому числі зі створення:     

нових видів виробів     

з них нових видів техніки     

у тому числі роботи, в яких 

використані винаходи нових 

технологій  

    

нових технологій      

з них ресурсозберігаючих     

нових видів матеріалів     

нових сортів рослин та порід тварин     

нових методів, теорій 2 1 2 1 

інші 9 1 4 1 

з першого рядка – кількість робіт, що 

мають інноваційну спрямованість 

    

Найбільш значні та важливі результати досліджень по вирішенню 

актуальних практичних проблем вітчизняної економіки з бюджетної тематики 

узагальнені в наукових доповідях, доповідних, аналітичних записках, 

експертних висновках та проектах нормативних актів, що були направлені до 

Верховної Ради, Міністерств та відомств, обласних та місцевих державних 

адміністрацій, підприємств та установ. 

За результатами досліджень в 2016 р. Вченою радою Інституту розглянуто 

та рекомендовано до впровадження в органи влади, установи та організації 74 

аналітичних та доповідних записок, наукових доповідей, з них на сьогоднішній 

час впроваджено 30 розробок, подано пропозицій до законопроектів – 5. 

До Комітету Верховної ради з питань паливно-енергетичного 

комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки: 

Аналітична записка «Пропозиції щодо формування організаційно-

економічних основ створення Фонду енергоефективності для стимулювання 

впровадження енергоефективних та альтернативних технологій та усунення 

соціо-еколого-економічних загроз» (вих. №20/324 від 26.07.2016р.; до 
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Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального 

господарства України, вих. №20/324 від 26.07.2016р.; до Міністерства фінансів 

України, вих. № 20/322 від 26.07.2016р.). Відгук: Комітет з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, вих. №04-

26/24-440 від 16.08.2016р., вх. №344 від 22.12.2016р, Народний Депутат 

України Бабак А.В., вих. № 135-19/10-16-4 від 19.10.2016р., вх. №346 від 

22.12.2016р., Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-

комунального господарства України, вих. № 8/9-2789-16 від 22.08.2016р., вх. 

№345 від 22.12.2016р. 

До Комітету Верховної Ради України  з питань науки і освіти: 

Аналітична записка «Інституціональне забезпечення інноваційної 

діяльності в регіоні: європейський досвід та перспективи імплементації в 

Українському Причорномор`ї» (вих. №9/315 від 22.07.2016р.; до Комітету 

Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, вих. №9/316 

від 22.07.2016р.). Відгук: Комітет Верховної Ради України з питань науки і 

освіти, вих. №04-23/16-1448 від 17.10.2016р., вх. №320 від 24.11.2016р. 

Доповідна записка «Пропозиції щодо вдосконалення інституціонального 

забезпечення інноваційної діяльності в регіонах України» (вих. №9/315 від 

22.07.2016р.; до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та 

митної політики, вих. №9/316 від 22.07.2016р.).  

До Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики 

та підприємництва: 

Доповідна записка «Пропозиції щодо забезпечення збалансованого 

розвитку соціального потенціалу підприємництва в Україні» (вих. №27/214 від 

18.05.2016р.). 

Доповідна записка «Рекомендації щодо вдосконалення просторової та 

галузевої структури підприємницького сектору України» (вих. №27/439 від 

23.11.2016р.). 

До Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

праці: 

Доповідна записка «Рекомендації щодо усунення диспропорцій між 

попитом і пропозицією робочої сили на ринку праці України» (вих. №27/275 від 

23.06.2016р.). 

До Народного Депутата України Фаєрмарк С.О.:  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної 

регіональної політики в контексті європейського вибору України» (вих. б/н від 

06.10.2016р.). Відгук: Народного Депутата України Фаєрмарк С.О., вих. №105 

від 06.10.2016р., вх. № 316 від 16.11.2016р. 

До Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 

Доповідна записка «Пропозиції щодо подолання диспропорцій у розвитку 

інноваційно активного підприємництва» (вих. №27/322 від 15.07.2015р.; до 

Міністерства освіти і науки України, вих. № 27/321 від 15.07.2015р.). Відгук: 

Міністерство освіти і науки України, вих. №19/2-77-16 від 01.06.2016р., вх. 

№129 від 03.06.2016р.; Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України, вих.№1602/04 від 01.02.2016р., вх.№27 від 02.02.2016р. 
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Доповідна записка «Удосконалення державного управління в сфері 

рекреаційно - туристичної діяльності» (вих. 21/466 від 05.12.2016р.). 

До Міністерства фінансів України: 

Доповідна записка «Пропозиції щодо подолання асиметрії в податковому 

навантаженні суб’єктів підприємницької діяльності в Україні» (вих. №27/391 

від 26.10.2016р.). 

До Міністерства освіти і науки України: 

Доповідна записка: «Методичні рекомендації щодо оцінки і подолання 

асиметрії у розвитку інноваційно-активного підприємництва» (вих. №27/286 від 

04.07.2016р.). Відгук: Міністерство освіти і науки України, вих. № 19/4-143-16 

від 12.09.2016р., вх. № 267 від 19.09.2016р. 

До Міністерства екології та природних ресурсів України: 

Доповідна записка «Обґрунтування пріоритетних напрямів державного 

управління туристично-рекреаційною діяльністю з урахуванням відносин 

власності на природні ресурси» (вих. №21/432 від 17.11.2016р.; до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, вих. №21/430 від 17.11.2016р.; до 

Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, вих. 

№21/424 від 14.11.2016р.). Відгук: Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних 

ресурсів України, вих. №838 від 28.11.2016р., вх.№325 від 02.12.2016р. 

 Наукова доповідь «Методологічні основи реалізації відносин власності 

на природні рекреаційно-туристичні ресурси» (вих. №21/420 від 14.11.2016р.; 

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, вих. №21/421 від 

14.11.2016р.; до Державної екологічної академії післядипломної освіти та 

управління, вих. №21/423 від 14.11.2016р.). 

  Наукова доповідь «Інституційні засади розбудови управління 

туристично-рекреаційною діяльністю з урахуванням відносин власності на 

природні ресурси» (вих. №21/433 від 17.11.2016р.; до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, вих. №7/431 від 17.11.2016р.; до 

Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, вих. 

№21/422 від 14.11.2016р.). 

До Одеської обласної ради: 

«Пропозиції щодо вирішення проблеми невідрегульованості акумуляції 

та цільового використання значних обсягів компенсаційних коштів для 

відтворення водних біоресурсів» (вих. № 20/120 від 18.03.2016р). Відгук: 

Одеська обласна рада вих. №1103/01/03-27/719 від 11.04.2016р. 

 «Пропозиції щодо вирішення проблеми неефективного використання 

рибогосподарських водойм Одеської області» (вих. №20/533 від 03.12.2016р.; 

до Одеської обласної державної адміністрації, вих. №20/533 від 03.12.2016р.). 

Відгук: Одеська обласна рада, вих. № 3114/01/03-37/144 від 01.02.2016р., вхід. 

№ 33 від 05.02.2016р.; Одеська обласна державна адміністрація, вих. № 

221/07-3/409 від 29.01.2016р., вхід. № 31 від 05.02.2016р. 

Доповідна записка «Методика оцінювання регіональних цільових 

программ» (вих. №9/456 від 29.11.2016р.). 

До Депертаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної 
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державної адміністрації: 

Наукова доповідь «Інституційні аспекти трансформування відносин 

власності в контексті екологізації рекреаційного землекористування міських 

агломерацій України» (вих. №21/292 від 06.07.2016р.). Відгук: Депертамент 

екології та природних ресурсів Одеська обласна державна адміністрація, вих. 

№ 3247/01/2941 від 06.07.2016р., вх. № 248 від 12.07.2016р. 

Аналітична записка «Кооперативні структури в розвитку інтеграції 

зернового ринку України» (вих. №26/388 від 24.10.2016р.; до ДУ «Миколаївська 

державна сільськогосподарська дослідна станція», вих. №26/387 від 24.10.2016р.). 

Відгук: Депертамент екології та природних ресурсів Одеська обласна 

державна адміністрація, вих. № 5997/05/5288 від 24.11.2016р., вх. № 319 від 

24.11.2016р.; ДУ «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна 

станція», вих. № 2/2 від 28.10.2016р., вх. № 304 від 01.11.2016р. 

Аналітична записка «Активізація інтеграційних процесів на товарних 

ринках на основі використання логістичного фактору» (вих. №26/402 від 

01.11.2016р.). Відгук: Депертамент екології та природних ресурсів Одеська 

обласна державна адміністрація, вих. № 5998/05/5287 від 24.11.2016р., вх. № 

318 від 24.11.2016р. 

Доповідна записка «Інституційні аспекти трансформування відносин 

власності в контексті екологізації рекреаційного землекористування міських 

агломерацій України» (вих. 21/292 від 06.07.2016р.). 

До Херсонської обласної державної адміністрації: 

Доповідна записка «Оцінка цільових регіональних бюджетних програм: 

аналіз методичних підходів та пропозиції щодо їх удосконалення» (вих. 9/578 

від 18.12.2015 р.). Відгук: Херсонська обласна державна адміністрація, вих. № 

8507/0/7-15/19/311 від 28.01.2016р., вх. № 32 від 05.02.2016р. 

До Комінтернівської районної ради: 

Аналітична записка «Пропозиції щодо податкового стимулювання 

економічного розвитку в Україні» (вих. №9/570 від 16.12.2015р.). Відгук: 

Комінтернівська районна рада, вих. № 01-10/136 від 24.03.2016р., вх. № 81 від 

25.03.2016р.; Калинівська сільська рада, вих. № 02-19/16 від 29.01.2016р., вх. № 

24 від 01.02.2016р.; Петрівська сільська рада, вих. № 27а від 02.02.2016р., вх. 

№ 41 від 18.02.2016р. 

Доповідна записка «Заходи щодо впровадження методики планування 

соціально-економічного розвитку для забезпечення потреб територіальних 

спільнот базового рівня із урахуванням інвестиційно-інноваційної складової на 

прикладі сільських рад Комінтернівського району» (вих. №9/569 від 

16.12.2015р). Відгук: Комінтернівська районна рада, вих. № 01-10/136 від 

24.03.2016р., вх. № 81 від 25.03.2016р.; Калинівська сільська рада, вих. № 02-

19/16 від 29.01.2016р., вх. № 24 від 01.02.2016р.; Петрівська сільська рада, вих. 

№ 27а від 02.02.2016р., вх. № 41 від 18.02.2016р. 

До Лиманської районної ради: 

Доповідна записка «Вплив інноваційно-інвестиційної складової на 

соціально-економічний розвиток територіальних утворень базового рівня в 

умовах децентралізації влади і добровільного об’єднання громад» (вих. №9/457 
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від 29.11.2016р.). Відгук: Лиманська районна рада, вих. №01-10/669 від 

19.12.2016р., вх. № 348 від 27.12.2016р. 

Аналітична записка «Особливості стратегування соціально-економічного 

розвитку територій: багаторівневий підхід» (вих. №9/457 від 29.11.2016р.). 

Відгук: Лиманська районна рада, вих. №01-10/669 від 19.12.2016р., вх. № 348 

від 27.12.2016р. 

Наукова доповідь «Розробка наукової парадигми сталого розвитку 

субрегіону в умовах ринку, що змінюється» (вих. №9/457 від 29.11.2016р.). 

Відгук: Лиманська районна рада, вих. №01-10/669 від 19.12.2016р., вх. № 348 

від 27.12.2016р. 

До Одеської міської організації роботодавців України: 

Доповідна записка «Рекомендації щодо вдосконалення просторової та 

галузевої структури підприємницького сектору України» (вих. №27/440 від 

23.11.2016р.). Відгук: Одеська міська організація роботодавців України, вих. 

№172 від 25.11.2016р., вх. № 329 від 09.12.2016р. 

Доповідна записка «Пропозиції щодо удосконалення державної політики 

підтримки розвитку підприємництва у промисловому секторі економіки 

України» (вих. №27/472 від 07.12.2016р.). Відгук: Одеська міська організація 

роботодавців України, вих. №183 від 09.12.2016р., вх. № 327 від 09.12.2016р. 

Доповідна записка «Сценарний механізм нівелювання асиметрії у 

розвитку інноваційно-активного підприємництва» (вих. №27/449 від 

25.11.2016р.). Відгук: Одеська міська організація роботодавців України, вих. 

№175 від 28.11.2016р., вх. № 328 від 09.12.2016р. 

До Федерації професійних спілок України: 

Доповідна записка «Пропозиції щодо забезпечення збалансованого 

розвитку соціального потенціалу підприємництва в Україні» (вих. №27/215 від 

18.05.2016р.). Відгук: Федерація професійних спілок України, вих. № 05/01-

27/649 від 13.06.2016р., вх. № 139 від 22.06.2016р.). 

Доповідна записка: «Пропозиції щодо подолання асиметрії в податковому 

навантаженні суб’єктів підприємницької діяльності в Україні» (вих. №27/392 

від 26.10.2016р.). 

До Українського союзу промисловців і підприємців: 

 «Пропозиції щодо експортної оцінки стану внутрішнього ринку авто 

продукції та перспектив розвитку вітчизняного автобудування» (вих. 26/499 від 

27.12.2015р.). Відгук: Український союз промисловців і підприємців (вих. № 02-

4-79 від 16.02.2016р., вх. № 52 від 23.02.2016р.). 

До Одеської регіональної торгово-промислової палати: 

Аналітична записка «Пропозиції щодо активізації відтворювальної 

функції автомобільного ринку в Україні» (вих. №26/22 від 26.01.2016р.). 

Відгук: Одеська регіональна торгово-промислова палата, вих. № 2004-34/57 

від 01.02.2016р., вх. № 28 від 02.02.2016р. 

Доповідна записка «Проблеми  збалансованого розвитку товарного ринку 

на прикладі ринку автомобілів» (вих. №26/22 від 26.01.2016р.). Відгук: Одеська 

регіональна торгово-промислова палата, вих. № 2004-34/57 від 01.02.2016р., 

вх. № 28 від 02.02.2016р. 
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За результатами багатьох прикладних розробок отримані позитивні 

відгуки та інформацію про впровадження, зокрема:  

Федерація професійних спілок України (вх. № 139 від 22.06.2016р.) 

позитивно оцінила доповідну записку «Пропозиції щодо забезпечення 

збалансованого розвитку соціального потенціалу підприємництва в Україні», 

результати дослідження якої віднайдуть своє відображення в практичній 

діяльності профспілок. 

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН 

України (вх. № 267 від 19.09.2016р.) зазначає, що доповідна записка 

«Методичні рекомендації щодо оцінки і подолання асиметрії у розвитку 

інноваційно-активного підприємництва» знайде своє відображення в процесі 

виявлення та оцінювання асиметрій розвитку інноваційно-активного 

підприємництва. 

Одеська міська організація роботодавців позитивно оцінила: 

- доповідну записку «Рекомендації щодо вдосконалення просторової та 

галузевої структури підприємницького сектору України» (вх. № 329 від 

09.12.2016р.), запропоновані заходи якої щодо вдосконалення просторової і 

галузевої структури підприємницького сектору України будуть використані в 

процесі діяльності Одеської міської організації роботодавців задля покращення 

розвитку бізнесу в конкурентному середовищі; 

- доповідну записку «Сценарний механізм нівелювання асиметрії у 

розвитку інноваційно-активного підприємництва» (вх. № 328 від 09.12.2016р.) 

та відзначила, що запропоновані розробки будуть використані організацією при 

співпраці з органами державної влади щодо розробки стратегії інноваційного 

розвитку регіону на основі інноваційного сценарію розвитку підприємництва, 

що створить умови для генерації, виробництва і впровадження вітчизняних і 

зарубіжних інновацій з метою модернізації вітчизняного господарського 

комплексу; 

- доповідну записку «Пропозиції щодо удосконалення державної 

політики підтримки розвитку підприємництва у промисловому секторі 

економіки України» (вх. № 327 від 09.12.2016р.), результати досліджень якої 

будуть використані в практичній діяльності організації в процесі відстоювання 

інтересів роботодавців у відносинах з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування та професійними спілками. 

Доповідна записка «Пропозиції щодо формування організаційно-

економічних основ створення Фонду енергоефективності для стимулювання 

впровадження енергоефективних та альтернативних технологій для усунення  

соціо-еколого-економічних загроз» була позитивно оцінена Комітетом 

Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної 

політики та ядерної безпеки (вх. №344 від 22.12.2016р.) та Народним 

депутатом України Бабаком А.В. (вх. №346 від 22.12.2016р.), який 

рекомендував її для використання у подальшій роботі Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України для формування плану заходів щодо реалізації Концепції 

впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з 
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енергоефективності (вх. №345 від 22.12.2016р.). 

Доповідна записка «Інституційні аспекти трансформування відносин 

власності в контексті екологізації рекреаційного землекористування міських 

агломерацій України» була позитивно оцінена Департаментом екології та 

природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (вх. №248 від 

12.07.2016р.), пропозиції якої будуть використані при вдосконаленні політики 

екологізації рекреаційного землекористування в діяльності Департаменту. 

Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління 

Міністерства екології та природних ресурсів України (вх. №325 від 

02.12.2016р.) позитивно оцінена доповідна записка «Обґрунтування 

пріоритетних напрямів державного управління туристично-рекреаційною 

діяльністю з урахуванням відносин власності на природні ресурси», а надані 

пропозиції будуть використані при удосконаленні інституційних засад розвитку 

економічних, екологічних та правових відносин привласнення рекреаційних 

природних ресурсів на основі ідентифікації прав власності на них та 

встановлення обмежень (обтяжень) у їх використанні. 

Позитивно оцінено аналітичну записку «Кооперативні структури в 

розвитку інтеграції зернового ринку України» наступними структурами: 

- Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція 

Інституту зрошуваного землеробства НААН України (вх. № 212 від 

28.10.2016 р.) зазначає практичний інтерес і можливість використання науково-

прикладних результатів в ході обґрунтування пріоритетів сталого розвитку 

агропродовольчої сфери регіону на базі новоствореної організаційної структури 

сільськогосподарського виробництва на засадах кооперації та розвитку 

ефективних інтегрованих структур, діяльність яких має соціально-економічну 

спрямованість та забезпечує відтворювальний розвиток агропродовольчого 

регіонального ринку. 

-  Департамент екології та природних ресурсів Одеської державної 

адміністрації (вх. № 319 від 24.11.2016р.)   відзначає прикладну значимість 

розроблених механізмів державної підтримки створення та розвитку мережі 

регіональних зернових обслуговуючих кооперативів в Україні та можливість їх 

використання в ході обґрунтування регіональних програм розвитку 

стратегічних агропродовольчих ринків. 

 Департамент екології та природних ресурсів Одеської державної 

адміністрації (вх. № 318 від 24.11.2016р.) також позитивно оцінив аналітичну 

записку «Активізація інтеграційних процесів на товарних ринках на основі 

використання логістичного фактору», зокрема, зазначається про практичний 

інтерес до запропонованих в записці заходів використання інтеграційних 

механізмів учасників ринків плодоовочевої продукції у відтворювальному 

циклі товароруху продукції та можливість їх використання в ході 

обґрунтування та розробки програм розвитку стратегічних аграрних і 

продовольчих ринків Одеського регіону. 

Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (вх. № 320 від 

24.11.2016) було позитивно оцінено аналітичну записку «Інституціональне 

забезпечення інноваційної діяльності в регіоні: європейський досвід та 
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перспективи імплементації в Українському Причорномор’ї», зокрема 

зазначається  про актуальність проведеного дослідження; зазначається, що 

запропоновані у роботі висновки та результати аналізу будуть використані  у 

Комітеті при підготовці аналітичних матеріалів та пропозицій до проектів 

законів щодо інноваційної діяльності та науково-технічного розвитку регіонів; 

висловлено сподівання на подальшу результативну співпрацю. 

Народним депутатом України С.О. Фаєрмарком (вх. № 316 від 16.11.16) 

позитивно оцінено доповідну записку «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо державної регіональної політики в контексті 

європейського вибору України», зокрема зазначається що пропозиції щодо 

законодавчо-нормативного забезпечення впровадження європейського досвіду 

здійснення регіональної політики та підвищення ефективності державних 

інвестиційних інструментів регіонального розвитку були використані при 

підготовці законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної регіональної 

політики в контексті європейського вибору України» та Бюджетного Кодексу 

України. 

Підкомітетом з питань економічної і фінансової політики в 

агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин (вх. №48 від 22.02.2016) було 

позитивно оцінено аналітичну записку «Податкове стимулювання соціально-

економічного розвитку: національний та регіональний аспекти», зокрема 

зазначається, що матеріали аналітичної записки характеризуються 

фундаментальною та прикладною науковою цінністю; практичний інтерес 

представляють рекомендації щодо стимулювання розвитку інноваційної 

діяльності, підтримки виробників сільськогосподарської продукції та процесу 

децентралізації і розвитку місцевих громад, підтримки розвитку малого бізнесу 

на умовах незмінності і стабільності провадження господарської діяльності, 

підтримки соціально незахищених верств населення; пропозиції, спрямовані на 

стимулювання розвитку місцевих громад за допомогою збалансованого 

порядку застосування фіксованого сільськогосподарського податку, будуть 

використані в практичній діяльності підкомітету. 

Херсонською обласною державною адміністрацією (вх. №32 від 

05.02.2016) було позитивно оцінено доповідну записку «Оцінка цільових 

регіональних бюджетних програм: аналіз методичних підходів та пропозиції 

щодо їх удосконалення»,зокрема зазначається, що запропоновані методичні 

підходи мають практичну спрямованість, можуть бути використані при 

здійсненні оцінки ефективності використання бюджетних коштів, що у 

подальшому сприятиме підвищенню якості розробки та виконання програм. 

Органами місцевого самоврядування позитивно оцінено аналітичну 

записку «Пропозиції з імплементації стратегування соціально-економічного 

розвитку регіонів Українського Причорномор’я» та доповідну записку «Заходи 

щодо впровадження методики планування соціально-економічного розвитку 

для забезпечення потреб територіальних спільнот базового рівня із 

урахуванням інвестиційно-інноваційної складової на прикладі сільських рад 
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Комінтернівського району», зокрема: 

- Комінтернівською районною радою (вх. № 82 від 25.03.2016) 

зазначається, що матеріали записок представляють прикладну цінність для 

проведення управління процесом добровільного об’єднання громад 

Комінтернівського району та використовуються при проведенні стратегічних 

сесій за участю представників сільських громад. З метою забезпечення 

супроводження процесу добровільного об’єднання громад Комінтернівського 

району, подальшої організаційно-методичної та наукової підтримки їхнього 

розвитку висловлено зацікавленість в укладенні договору про наукове 

співробітництво між Комінтернівською районною радою Одеської області та 

ІПРЕЕД НАНУ. 

-  Калинівською сільською радою (вх. № 24 від 01.02.2016) зазначається  

про актуальність проведеного дослідження та про практичний інтерес до 

запропонованих механізмів реалізації стратегічних пріоритетів соціально-

економічного розвитку; пропозиції з імплементації методології стратегування 

соціально-економічного розвитку регіонів в контексті застосування 

інвестиційної політики ЄС в Українському Причорномор’ї, які розкрито в 

аналітичній записці, дозволяють по-новому подивитись на ці питання; 

зазначається, що керівництво сільрад зацікавлене у подальшій співпраці з 

ІПРЕЕД НАНУ з питань подальшого супроводу процесу реалізації стратегій 

економічного та соціального розвитку зазначених сільських громад.  

-  Петрівською сільською радою (вх. №41 від 18.02.2016) зазначається  

запропоновані механізми реалізації стратегічних пріоритетів соціально-

економічного розвитку с. Петрівка представляють практичний інтерес та були 

враховані при розробці Стратегії економічного та соціального розвитку 

територіальної громади Петрівської сільської ради. 

Лиманською районною радою (вх. № 348 від 27.12.2016р.) позитивно 

оцінено рекомендації доповідної записки «Вплив інноваційно-інвестиційної 

складової на соціально-економічний розвиток територіальних утворень 

базового рівня в умовах децентралізації влади і добровільного об’єднання 

громад» (вих. №9/457 від 29.11.2016р.), аналітичної записки «Особливості 

стратегування соціально-економічного розвитку територій: багаторівневий 

підхід» (вих. №9/457 від 29.11.2016р.). та  наукової доповіді «Розробка наукової 

парадигми сталого розвитку субрегіону в умовах ринку, що змінюється» (вих. 

№9/457 від 29.11.2016р.) щодо підтримки виробників сільськогосподарської 

продукції та процесу децентралізації і розвитку місцевих громад, малого 

бізнесу. 
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ФОРМА IV-1 
Приклади розробок, впроваджених у народне господарство у 2016 році  

№ 

п/

п 

Назва розробки Вид тематики 

(державна; 

програмно-цільова 

та конкурсна 

тематика НАН 

України; 

відомча тематика; 

Госпдоговірна 

тематика) 

Загаль

не 

фінансу

вання 

за всі 

роки 

створен

ня 

розробк

и 

(млн. 

грн.) 

Показники 

результативності, 

значення для 

народного 

господарства, 

економічна 

ефективність 

Місце 

впровадження 

(назва організації, 

відомча 

належність,  

адреса) 

Дата 

впровадже

ння 

(ДД.ММ.Р

Р) 

Перспективи 

подальшого 

використання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Пропозиції щодо 

забезпечення 

збалансованого розвитку 

соціального потенціалу 

підприємництва в 

Україні 

За темою: 

«Подолання 

асиметрії розвитку 

підприємницького 

сектору як складової 

сталого розвитку 

економіки України» 

 

Забезпечення 

збалансованого 

розвитку соціального 

потенціалу 

підприємництва в 

Україні 

Федерація 

професійних спілок 

України 

Вих. № 

05/01-27/649 

від 

13.06.2016р.

, вх. № 139 

від 

22.06.2016р. 

Забезпечення 

сталого розвитку 

економіки 

України 

2.  

Методичні рекомендації 

щодо оцінки і подолання 

асиметрії у розвитку 

інноваційно-активного 

підприємництва 

-//-  

Активізація діяльності 

інноваційно-активного 

підприємництва 

Департамент 

інноваційної 

діяльності та 

трансферу 

технологій МОН 

України 

Вих. № 

19/4-143-16 

від 

12.09.2016р.

, вх. № 267 

від 

19.09.2016р. 

Трансформація 

напрямів 

інноваційної 

стратегії 

України 

3.  

Рекомендації щодо 

вдосконалення 

просторової та галузевої 

структури 

-//-  

Вдосконалення 

просторової та 

галузевої структури 

підприємницького 

Одеська міська 

організація 

роботодавців 

Вих. № 183 

від 

09.12.2016р.

, вх. № 327 

Визначення 

пріоритетних 

видів 

підприємницької 

2
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підприємницького 

сектору України 

сектору України від 

09.12.2016р. 

діяльності в 

регіонах України 

4.  

Сценарний механізм 

нівелювання асиметрії у 

розвитку інноваційно-

активного 

підприємництва 

-//-  

Активізація діяльності 

інноваційно-активного 

підприємництва 

Одеська міська 

організація 

роботодавців 

Вих. № 175 

від 

28.11.2016р.

, вх. № 328 

від 

09.12.2016р. 

Трансформація 

напрямів 

інноваційної 

стратегії 

України 

5.  
Пропозиції щодо 

удосконалення 

державної політики 

підтримки розвитку 

підприємництва у 

промисловому секторі 

економіки України 

За темою: 

«Подолання 

асиметрії розвитку 

підприємницького 

сектору як складової 

сталого розвитку 

економіки України» 

 

Активізація 

промислового 

підприємництва в 

економіці України 

Одеська міська 

організація 

роботодавців 

Вих. № 183 

від 

09.12.2016р.

, вх. № 327 

від 

09.12.2016р. 

Удосконалення 

державної 

політики 

підтримки 

розвитку 

промислового 

підприємництва 

України 

6.  

Вплив інноваційно-

інвестиційної складової 

на соціально-

економічний розвиток 

територіальних утворень 

базового рівня в умовах 

децентралізації влади і 

добровільного 

об’єднання громад 

 

 

Особливості 

стратегування соціально-

економічного розвитку 

територій: 

багаторівневий підхід 

 

бюджетна НДР, 

госпдоговірна 

тематика 

0,08 Вперше на системній 

основі та на засадах 

імплементації 

європейського досвіду 

довгострокового 

планування розроблено 

методику складання 

стратегій соціально-

економічного розвитку 

території базового 

рівня з врахуванням 

сучасних вимог до 

процесу децентралізації 

управління 

економічним розвитком 

та забезпечення 

конкурентних та 

Сільські ради 

Комінтернівського 

району Одеської 

області: Визирка, 

Калинівка, Кірово, 

Комінтернівське, 

Кордон, Нові 

Біляри, 

Новомиколаївка, 

Петровка, Сербка, 

Сичавка, Шомполи, 

Любополь, Каїри, 

Дмитрівка 

вих. №01-

10/669 від 

19.12.2016р

., вх. № 348 

від 

27.12.2016р

. 

Отриманий 

досвід буде 

цікавий для усіх 

територій 

базового рівня 

як Одеської 

області, так і 

інших областей 

України 

2
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ефективних умов для 

добровільного 

об’єднання громад. 

Розробку впроваджено 

на території 14 сел 

Лиманського 

(колишнього 

Комінтернівського) 

району Одеської 

області. В рамках 

стратегій визначені 

точки інноваційного та 

економічного росту, 

визначені ендогенні та 

екзогенні джерела 

фінансування проектів 

в рамках кожного 

пріоритету. 

7.  

Про внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів щодо державної 

регіональної політики в 

контексті європейського 

вибору України 

За темою: «Вплив 

інвестиційно-

інноваційної 

складової на 

забезпечення 

соціально-

економічного 

розвитку 

Українського 

Причорномор’я» 

1,01 Використано при 

підготовці 

законопроекту щодо 

внесення змін до 

Закону України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів щодо державної 

регіональної політики в 

контексті 

європейського вибору 

України» та 

Бюджетного Кодексу 

України 

Верховна Рада 

України 

вих. №105 

від 

06.10.2016р

., вх. № 316 

від 

16.11.2016р

. 

Сприятиме 

підвищенню 

ефективності 

державних 

інвестиційних 

інструментів 

регіонального 

розвитку 

8.  Інституціональне За темою: «Вплив 1,01 Буде використано  у Комітет Верховної вих. №04- Сприятиме 

2
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забезпечення 

інноваційної діяльності в 

регіоні: європейський 

досвід та перспективи 

імплементації в 

Українському 

Причорномор’ї 

інвестиційно-

інноваційної 

складової на 

забезпечення 

соціально-

економічного 

розвитку 

Українського 

Причорномор’я» 

Комітеті Верховної 

Ради України з питань 

науки і освіти при 

підготовці аналітичних 

матеріалів та 

пропозицій до проектів 

законів щодо 

інноваційної діяльності 

та науково-технічного 

розвитку регіонів 

Ради України з 

питань науки і 

освіти 

23/16-1448 

від 

17.10.2016р

. 

вх. №320 

від 

24.11.2016р

. 

покращенню 

інституціональн

ого забезпечення 

інноваційної 

діяльності в 

регіонах 

Українського 

Причорномор’я 

та інших 

регіонах України 

9.  

Пропозиції щодо 

формування 

організаційно-

економічних основ 

створення Фонду 

енергоефективності для 

стимулювання 

впровадження 

енергоефективних та 

альтернативних 

технологій та усунення 

соціо-еколого-

економічних загроз 

За темою: «Загрози 

та ризики 

екологобезпечному 

розвитку секторів 

економіки 

Українського 

Причорномор’я» 

- 

Буде використано  у 

роботі Міністерства 

регіонального розвитку 

та житлово-

комунального 

господарства України, 

Комітеті Верховної 

Ради України з питань 

паливно-енергетичного 

комплексу, ядерної 

політики та ядерної 

безпеки, у роботі 

народного депутату 

України 

Міністерство 

регіонального 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

№ 8/9-

2789-16 від 

22.08.2016р

. 
Сприятиме 

активізації 

сучасної 

енергетичної 

політики та 

усуненню 

існуючих соціо-

еколого-

економічних 

загроз розвитку 

країни 

Верховна Рада 

України, Комітет з 

питань паливно-

енергетичного 

комплексу, ядерної 

політики та ядерної 

безпеки 

№ 04-

26/24-440 

від 

16.08.2016р

. 

Народний депутат 

України Бабак А.В. 

№ 135-

19/10-16-4 

від 

19.10.2016р

. 

10.  

«Інституційні аспекти 

трансформування 

відносин власності в 

контексті екологізації 

За темою: «Розвиток 

відносин власності у 

рекреаційно-

туристичному 

 Обґрунтовано 

інституційні відносини 

рекреаційного 

землекористування 

Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

№ 21/292 

від 

06.07.2016р.

, вхід. № 

Розповсюдження 

по регіонам 

України 

3
0
 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

 

рекреаційного 

землекористування 

міських агломерацій 

України 

природокористуванн

і приморських 

регіонів України» 

 

міських агломерацій та 

запропоновано вектори 

вдосконалення 

екологоорієнтованого 

розвитку відповідного 

процесу по 4 

складовим: базова, 

нормативно-

законодавча, ринкова та 

соціально-

інформативна 

3247/01/294

1 від 

06.07.2016р. 

11.  

Обґрунтування 

пріоритетних напрямів 

державного управління 

туристично-

рекреаційною діяльністю 

з урахуванням відносин 

власності на природні 

ресурси 

-//-  Обґрунтовано основні 

принципи державного 

управління реалізацією 

загальнонародної 

власності на природні 

рекреаційні ресурси. 

Обгрунтовано 

доцільність 

комплексного 

управління природними 

рекреаційно-

туристичними 

ресурсами та 

рекреаційно-

туристичною 

діяльністю на основі 

створення відповідного 

координаційного 

органу «Управління 

використанням 

природних ресурсів та 

розвитку рекреаційно-

Державна 

екологічна академія 

післядипломної 

освіти та 

управління 

вихід. 

№21/424 від 

14.11.2016р.

, вхід. № 

838 від 

28.11.2016р 

Розповсюдження 

на рівні держави 

та її   регіонів.  

3
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туристичної 

діяльності».   

12.  

Механізми державної 

підтримки створення та 

розвитку мережі 

регіональних зернових 

обслуговуючих 

кооперативів в Україні. 

За темою: 

«Інтеграційні 

механізми розвитку 

товарних ринків в 

Україні: теорія та 

інституційне 

забезпечення» 

 Зменшення логістичних 

витрат індивідуальних 

господарств, зростання 

доданої вартості на всіх 

етапах логістичного 

ланцюга та її 

продуктивне 

використання в 

базовому аграрному 

секторі зернового 

ринку 

ДУ «Миколаївська 

державна 

сільськогосподарсь

ка дослідна станція 

Інституту 

зрошуваного 

землеробства 

НААН України» 

№ 212 від 

28.10.2016 

р. 

Розповсюдження 

по регіонам 

України 

13.  Прикладні заходи 

використання 

інтеграційних механізмів 

учасників ринків 

плодовоовочевої 

продукції у 

відтворювальному циклі 

товароруху продукції 

За темою: 

«Інтеграційні 

механізми розвитку 

товарних ринків в 

Україні: теорія та 

інституційне 

забезпечення» 

 Підвищення 

ефективності 

товароруху продукції за 

рахунок скорочення 

логістичних витрат 

учасників ринків 

плодово-овочевої 

продукції 

Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної 

адміністрації 

№5998/05/

5287 від 

24.11.2016 

р. 

Розповсюдження 

по регіонам 

України 

 

3
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V. Координація наукової діяльності 
Інститут є провідною установою академічної науки півдня України у 

визначенні та розв’язанні нагальних, найгостріших поточних і перспективних 

економічних питань регіональної політики, промислового та 

морегосподарського розвитку, транспортного забезпечення, екологічної 

безпеки та раціонального використання природних ресурсів, зокрема у сфері 

морського та прибережного природокористування. Важливе місце займає 

практичне втілення та координація наукових напрацювань. Координація 

наукових досліджень Інституту спрямована на забезпечення дієвого 

поєднання зусиль вчених з науковими установами НАН України, вищими 

навчальними закладами Міністерства освіти і науки України на вирішення 

актуальних наукових завдань, підготовку концептуальних, прогностичних та 

експертних документів державного та регіонального значення, підвищення 

рівня наукової кваліфікації фахівців економічного профілю.  

У 2016р. ІПРЕЕД НАН України підписав договори про співпрацю у 

науково-освітній сфері з Київським національним торговельно-економічним 

університетом (№48 від 26.05.2016р.) та Херсонським національним 

технічним університетом (№1/16 від 23.06.2016р.). 

Відповідно до Постанови Президії НАН України №137 від 07.07.2016р. 

про Наукову Раду НАН України з проблем навколишнього середовища і 

сталого розвитку акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинського Б.В. 

увійшов до оновленого складу бюро Наукової ради та очолив секцію 

«Економічні проблеми сталого розвитку». 

Спільним Наказом Міністерства освіти і науки та Національної академії 

наук України від 18.07.2016р. №843/457 до персонального складу 

Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень МОН та 

НАН України було включено акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинського 

Б.В. 

Директор Інституту, академік НАН України Буркинський Б.В. 

продовжує приймати участь у активності Робочої групи, створеної з метою 

активізації співпраці НАН України з ЮНЕСКО та налагодження ефективної 

роботи Сектору науки Національної комісії України у справах ЮНЕСКО 

(Розпорядження Президії НАН України №480 від 09.07.2013 року «Про 

створення робочої групи НАН України щодо співпраці з ЮНЕСКО). 

Координацію наукових досліджень Інститут здійснює з: 

 державними структурами національного рівня, міністерствами та 

відомствами: Комітетом Верховної Ради з питань промислової політики та 

підприємництва; Комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики та 

праці; Комітетом Верховної Ради з науки та освіти; Комітетом Верховної 

Ради України з питань податкової та митної політики; Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України; Міністерством фінансів України; 

Міністерством соціальної політики України; Міністерством аграрної 

політики і продовольства України; Міністерством екології та природних 

ресурсів України; Міністерством промислової політики України; 

Міністерством освіти і науки України; Державним агнтством з інвестицій та 
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управління національними проектами України, Державним агентством з 

енергоефективності та енергозбереження України та ін.;  

 регіональними владними структурами, які безпосередньо беруть 

участь в управлінні народногосподарським комплексом приморського 

регіону: Одеською, Херсонською та Миколаївською обласними державними 

адміністраціями; Одеською обласною радою; зі структурами Одеської 

обласної державної адміністрації: Департаментом екології та природних 

ресурсів, Департаментом агропромислового розвитку; Білгород-

Дністровською районною державною адміністрацією; Агентством 

регіонального розвитку та інвестицій південного регіону; Лиманською 

районною радою Одеської області, селищними радами Лиманського району 

(Визирка, Калинівка, Кірово, Комінтернівське, Кордон, Нові Біляри, 

Новомиколаївка, Петровка, Сербка, Сичавка, Шомполи, Любополь, Каїри, 

Дмитрівка); 

 з науково-дослідними інститутами та установами України: Інститутом 

економіки промисловості НАН України; ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України»; ДУ «Інститутом регіональних досліджень ім. 

М.І. Долішнього НАН України»; Інститутом проблем природокористування 

та екології НАН України; Інститутом біології південних морів ім. О.О. 

Ковалевського НАН України; Південним науковим центром НАН України і 

МОН України; Дунайським біосферним заповідником НАН України; 

Національним інститутом стратегічних досліджень та Одеською 

регіональною філією Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України (м. Одеса); Державним підприємством 

Конструкторське бюро «Південне» (м. Дніпропетровськ); Науково-дослідним 

інститутом Одеського національного морського університету; Науково-

дослідним сектором Національного університету «Одеська морська 

академія»; ДП «ЧорноморНДІпроект»; ДП «УкрНДІМФ»;  ДУ 

«Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту 

зрошуваного землеробства НААН України»;  

 підприємствами регіону: АТ «Машинобудівельне виробниче 

об’єднання ОРІОН»; Холдинговою компанією «Мікрон»;  АТВТ 

«Первомайськдизельмаш»; ПП «Комп’ютерні системи Одеси»;  МТП 

«Южний»; ТОВ «Стікон», ПАТ «Одеський автоскладальний завод»; 

 неурядовими та громадськими організаціями: Союзом підприємців 

Одеського економічного регіону; Федерацією професійних спілок України; 

Одеською регіональною торгово-промисловою палатою; Асоціацією 

судновласників України; Асоціацією портів України «Укрпорт»; 

Міжнародною асоціацією судовласників Чорноморського басейну (БІНСА); 

Асоціацією судоремонтників і суднобудівельників Чорноморського регіону 

(БРАСС); Українською асоціацією підприємств чорної металургії; 

Агентством транскордонного співробітництва Єврорегіон «Нижній Дунай»; 

Українським Союзом промисловців і підприємців; Всеукраїнською мережею 

фахівців та практиків з регіонального і місцевого розвитку – РЕГІОНЕТ; 

Радою Об’єднання підприємств хлібопекарської промисловості 
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«Укрхлібпром»; Об’єднанням організацій роботодавців Одеської області; 

Центр досліджень сталого розвитку (м. Київ);  

 міжнародними неурядовими організаціями: Міжнародною Фундацією 

сприяння ринку (International Market Support Foundation);  Арабським союзом 

чавуну та сталі;  

 вузами України: Одеським національним економічним університетом, 

Одеським державним екологічним університетом, Одеською державною 

академією будівництва та архітектури, Одеською національною академією 

зв’язку ім. О.С. Попова, Одеським національним політехнічним 

університетом, Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова, 

Національним університетом «Одеська морська академія», Одеським 

національним морським університетом, Одеською національною академією 

харчових технологій, Одеським регіональним інститутом держуправління 

Національної академії держуправління при Президентові України; Одеським 

інститутом фінансів Українського державного університету фінансів та 

міжнародної торгівлі та вузами інших міст України: Хмельницьким 

національним університетом (м. Хмельницький), Державною екологічною 

академією післядипломної освіти та управління, Київським національним 

торговельно-економічним університетом (м. Київ), Тернопільським 

національним економічним університетом (м. Тернопіль), Національним 

лісотехнічним університетом України (м.Львів), Східноєвропейський 

національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк), Херсонським 

національним технічним університетом (м. Херсон), Національним 

університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), 

Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка 

(м. Полтава) та ін. 

Протягом звітного року проводилась наукову робота в створених 

спільно з вищими навчальними закладами 5 науково-учбових комплексах: 

«Економічна освіта і наука» спільно з Одеським національним економічним 

університетом (ОНЕУ, 2004 р.); «Економічна наука і освіта» спільно з 

Одеською національною академією харчових технологій (ОНАХТ, 2007 р.); 

«Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» спільно з Одеським 

національним політехнічним університетом (ОНПУ, 2007 р.); «Екологічна 

економіка: освіта і наука» спільно з Одеським державним екологічним 

університетом (ОДЕкУ, 2008 р.); «Прогресивні технології та інструменти 

економічної науки і освіти» спільно з Національним університетом 

кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. Макарова, м. Миколаїв, 

2008 р.). 

Фахівцями Інституту в межах НУК «Економічна освіта і наука» (ОНЕУ) 

проведено лекції та семінарські заняття з таких дисциплін, «Economies of 

Foreign Countries», «International Agribusiness», «Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства (організації)», а також 

здійснювалось керування 16 дипломними роботами студентів. 

На базі науково-навчального комплексу «Інноватика у сучасній 

економічній освіті та науці» (ОНПУ) ІПРЕЕД НАН України з 2009 року 
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функціонує Спеціальний структурний підрозділ «Віртуальний бізнес-

інкубатор «ІННОВАТИКА». А з 2010 року - Відділення цільової підготовки 

фахівців з підвищеним творчим потенціалом. У 2016 році у НУК «Інноватика 

у сучасній економічній освіті та науці» науковцями Інституту проводились  

взаєморецензування наукових робіт та виробнича практика студентів 5 курсу 

(спеціальності „Облік і аудит”, «Економіка підприємств»). 

Також на базі Інституту діє 8 філій кафедр з економічних дисциплін: 

- «Економіка промисловості» спільно з ОНАХТ (2007 р.); 

- «Міжнародні економічні відносини» спільно з ОНЕУ (2007 р.); 

- «Економіка підприємства і підприємництва» спільно з ОНМУ (2007 р.); 

- «Менеджмент і економіка морського транспорту» спільно з ОНМА 

(2007р.); 

-  «Економіка природокористування» та «Менеджмент 

природоохоронної діяльності» спільно з ОДЕкУ (2008 р.); 

-  «Облік, аналіз і аудит» (2007 р.), «Економіка підприємства» та 

«Економічні системи та маркетинг» спільно з ОНПУ (2010 р.). 

В рамках роботи науково-учбових комплексів та філій кафедр 

проводились спільні наукові заходи: семінари, конференції, круглі столи 

тощо. Серед них варто відмітити проведення  наступних: 

- ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування 

потенціалу економічного розвитку промислових підприємств», 27-28 квітня 

2016р., м. Одеса.  

- X Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Обліково-

аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України”, 16-

20  травня 2016 р., м. Одеса. 

- V міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, 

молодих вчених і науковців «Актуальні проблеми теорії та практики 

менеджменту», 23-24 травня 2016 року, м. Одеса. 

- Звітна науково-практична конференція аспірантів та молодих вчених 

ІПРЕЕД НАН України та вищих навчальних закладів, 21 червня 2016р., м. 

Одеса. 

- Науково-практичної конференції «Морські дослідження і технології в 

Україні: стан та перспективи розвитку», 11 листопада 2016р., м. Одеса.  

- VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Проблеми ринку та розвитку регіонів Україні в XXI столітті», 05-09 грудня 

2016 р., м. Одеса. 

- ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й 

перспективи розвитку академічної та університетської науки», 7-9 грудня 

2016 р., м.Полтава. 

Також за звітній період на базі філій кафедр та науково-учбових 

комплексів науковцями Інституту підготовлено 2 розділи в міжнародних 

монографіях та 2 навчальних посібника: 

Концептуальні засади економічного зростання в умовах глобалізації: 

кол. монографія / Під ред. д.е.н., проф. В. Яценко. – Німеччина: Verlag SWG 
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imex GmbH Nurnberg, 2016. –  487с.(Хумарова Н.І., Мартієнко А.І. Державне 

адміністративне управління природокористуванням в Україні, рр. 286-300) 

National economic reform: experience of Poland and prospects for Ukraine. - 

/ State a university of Jan. Kochanovskii. - Kielce, Poland, 2016. - 472 p. (25 

друк.арк.). - (Ilchenko S.V. National transport complex in the economics of 

Ukraine: potential and contemporary trends of improvement, pp. 286-316. - 2.0 

друг. арк.).  

Єрмакова О.А. (у співавторстві) Основи зовнішньоекономічної 

діяльності: навчальний посібник. Видання 5-те, переоб. та доп. / За заг. ред. 

Козака Ю.Г., Спорека Т. – Київ-Катовіце: Центр учбової літератури, 2016. – 

289 с. (5,4 др.а). 

 Єрмакова О.А. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон: 

навч. посібник. - 6-те вид., перероб. та доп. / За ред.. Ю.Г. Козака. – К.: Центр 

учбової літератури, 2016. – 290 с. (5,4 др.а). 

Акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В. очолює кафедру 

“Адміністративного менеджменту та проблем ринку” в Одеському 

національному політехнічному університеті. 

До складу спеціалізованих вчених рад Інституту Д 41.117.01 та Д 

41.177.02 із захисту дисертацій входять співробітники Інституту: акад. НАН 

України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В., д.е.н., проф. Котлубай О.М., д.е.н., 

проф. Бутенко А.І., д.е.н., проф. Осипов В.М. д.е.н. проф. Степанов В.М., 

д.е.н. Андрєєва Н.М., д.е.н., проф. Купінець Л.Є., д.е.н., проф. Лисюк В.М., 

д.е.н., проф. Громова О.М., д.е.н., проф. Садченко О.В., д.е.н., проф. Уманець 

Т.В., д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І., д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф., д.е.н., с.н.с. 

Ільченко С.В., д.е.н., с.н.с.  Шлафман Н.Л. 

Також в звітному році  науковці Інституту залучались до участі у 

засіданнях спеціалізованих вчених рад інших інститутів як запрошені 

фахівці. Д.е.н., проф. Бутенко А.І. та д.е.н., проф. Лисюк В.М. є членами 

Спеціалізованої вченої ради Одеського національного політехнічного 

університету, д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л. – член Спеціалізованої вченої ради 

Одеського національного економічного університету; д.е.н., проф. Садченко 

О.В. - член Спеціалізованої вченої ради Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова. 

Значна група вчених Інституту за сумісництвом працюють на посадах 

професорів та доцентів ВУЗів м. Одеси (Одеської національної академії 

харчових технологій, Одеського національного університету ім. І.І. 

Мечникова, Одеського національного політехнічного університету, 

Національного університету «Одеська морська академія», Одеського 

національного економічного університету, Одеського національного 

морського університету, Одеського державного екологічного університету, 

Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Одеської державної 

академії будівництва та архітектури, Одеського інституту фінансів 

Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, Християнський 
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гуманітарно-економічний відкритий університет), де викладають авторські та 

програмні курси з економічних дисциплін, проводять практичні заняття, 

керують практикою і виконанням курсових і дипломних проектів. 

Фахівці Інституту активно приймають участь в удосконаленні системи 

підготовки спеціалістів та очолюють Державні екзаменаційні та експертні 

комісії вищих навчальних закладів, що сприяє залученню талановитої молоді 

до наукової роботи та вступу до аспірантури Інституту, зокрема:  

- у Одеському національному економічного університету ( д.е.н. 

Андрєєва Н.М.); 

- у Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (д.е.н., 

с.н.с. Шлафман Н.Л.); 

- у Одеській національній академії харчових технологій (д.е.н., проф. 

Громова О.М.); 

- у Одеському державному екологічному університеті (д.е.н., проф. 

Громова О.М., д.е.н. Андрєєва Н.М.,  д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є.); 

- у Одеському національному політехнічному університеті (д.е.н., проф. 

Бутенко А.І., д.е.н., проф. Купінець Л.Є., д.е.н., проф. Садченко О.В.); 

- у Одеській державній академії будівництва та архітектури (к.е.н., с.н.с. 

Золотов В.І.); 

- у Одеському інституті фінансів Українського державного університету 

фінансів та міжнародної торгівлі ( д.е.н., проф. Купінець Л.Є.); 

- у Міжнародному гуманітарному університеті (д.е.н., проф. Садченко 

О.В.). 

Активною формою координації наукової діяльності з ВУЗами є участь 

провідних вчених Інституту в роботі редакційних колегій наукових журналів 

і систематичних збірників наукових праць м. Одеси: «Економічні інновації», 

«Економіка харчової промисловості», «Економіка: реалії часу»,  Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і 

менеджмент», «Вісник Одеського державного екологічного університету», 

«Вісник соціально-економічних досліджень», «Розвиток методів управління та 

господарювання на транспорті» та інших міст України: «Регіональна 

економіка», «Наша перспектива» (м. Львів), «Вісник економічної науки 

України», «Схід. Серія «Економічні науки» (м. Донецьк), «Коллега», 

«Збалансоване природокористування» (м. Київ). 

Учені Інституту залучені як опоненти для рецензування дисертаційних 

робіт на здобуття учених ступенів кандидата і доктора наук. Ними було 

надано 66 відгуків на автореферати завершених кандидатських і докторських 

дисертаційних досліджень, підготовлених у установах України різної 

підпорядкованості. 

Співробітники Інституту:  

− д.е.н., проф. Буркинський Б.В. є академіком Національної академії 

наук України, дійсним членом Академії економічних наук України, 

Міжнародної інженерної академії, Екологічної академії наук;  

− д.е.н., проф. Бутенко А.І. - академік Академії економічних наук 

України; 
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− д.е.н., проф. Уманець Т.В. – академік Академії економічних наук 

України; 

− д.е.н., проф. Степанов В.М. - дійсний член Української екологічної 

академії наук (УЕАН); голова Чорноморського регіонального відділення 

УЕАН;  

− д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є. – член Чорноморського регіонального 

відділення УЕАН; 

− д.е.н., проф. Осипов В.М. - член-кореспондент Української 

Екологічної Академії наук; 

− д.е.н., проф. Дергачов В.О. був обраний членом Міжнародної 

федерації журналістів (Брюссель) з акредитацією євро журналіста-аналітика, 

членом редколегій декількох іноземних журналів, а саме: іноземний член 

Вченої ради міжнародного журналу «Геополітика» (Італія, м. Рим, Інститут 

стратегічних досліджень); іноземний член редакційної колегії журналу 

«Міжнародне право та міжнародні відносини» (Молдова, м. Кишинів); 

іноземний член міжнародного журналу «Ecoforum» (Румунія). 

Науковці Інституту входили до складу робочих груп: з Проекту 

ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику 

України», з підготовки Державної цільової регіональної програми розвитку 

Українського Придунав‘я на 2014-2027 роки, Підкомітету ПК 93/2 „Системи 

екологічного управління”; Басейнової Ради Дністра; РЕГІОНЕТ. Приймали 

участь у роботі координаційного центру по імплементації Європейської 

Стратегії щодо розвитку Дунайського регіону (Мінекономіки України). 

Директор Інституту, академік НАН України д.е.н., проф. Буркинський 

Б.В. є позаштатним радником Комітету Верховної Ради України з питань 

науки і освіти, заступником директора Південного наукового центру НАН 

України та МОН України, а також входжу до складу:  комісії з питання 

перезонування  території Дунайського біосферного заповідника  НАН 

України та врегулювання ситуації щодо збереження традиційного рибальства 

в заповідній зоні,  робочої групи НАН України щодо співпраці з ЮНЕСКО, 

Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень МОН та 

НАН України, Наукової ради НАН України з проблем навколишнього 

середовища і сталого розвитку, Наглядової ради Одеської національної 

академій харчових технологій, обласної ради експортерів Одеського регіону, 

Обласної ради вітчизняних та іноземних інвесторів, робочої групи при 

Одеській обласній науково-технічній раді, Економічної ради при Одеському 

міському голові. Є головою Одеського обласного правління Спілки 

економістів України, головою редакційних колегій наукового 

щоквартального журналу «Економіка харчової промисловості» та збірника 

наукових праць «Економічні інновації»,  заступником головного редактора 

збірника наукових праць Державного економіко-технологічного університету 

транспорту серії «Економіка і управління», членом редакційної колегії 

«Збалансоване природокористування» (м. Київ), Схід. Серія «Економічні 

науки» та Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: «Економіка і менеджмент» (м. Одеса).  
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ФОРМА V-1 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України   

Окремі чисельні показники співпраці  

з вищими навчальними закладами і установами Міністерства освіти і науки України 

(МОН України) 

1 Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою установою та 

вищими навчальними закладами: 

загальна кількість на 31.12.2016 27 
укладених у звітному році 3 
1. Договір про творчу науково-технічну співдружність між Херсонським національним 

технічним університетом та Інститутом; 

2. Договір про співпрацю у науково-освітній сфері між Київським національним 

торговельно-економічним університетом та Інститутом 

3.  Угода про наукову, освітню та культурну співпрацю між ІПРЕЕД НАН України і 

Ярославською Державною Вищою Технічно-Економічною Школою ім. о. Броніслава 

Маркєвича 

2. Кількість створених спільно з вищими навчальними закладами: 

 філій кафедр 

загальна їх кількість на 31.12.2016 8 
створених у звітному році - 
_________________________________________________________________ 

(назва вищого навчального закладу та філії кафедри, створеної у звітному році)  

 факультетів 

загальна їх кількість на 31.12.2016  
створених у звітному році  
_________________________________________________________________ 

(назва вищого навчального закладу та факультету або його філії, створених у звітному 

році) 

 лабораторій 

загальна їх кількість на 31.12.2016  

створених у звітному році  
 (назва вищого навчального закладу та лабораторії, створеної у звітному році)  

 інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо) 

загальна їх кількість на 31.12.2016 5 
створених у звітному році - 
______________________________________________________________ 

 (назва вищого навчального закладу та спільної структури, створеної у звітному 

році) 

3. Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2015/2016 навчальному 

році проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 

структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї 

таблиці 

43 

Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2016/2017 навчальному 

році проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 

структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї 

таблиці 

50 
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4. Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році розроблялись спільно з 

вченими-освітянами, разом 
0 

у тому числі: 

 тем НДР 
0 

 проектів Державного фонду фундаментальних досліджень 0 

 проектів, що фінансуються зарубіжними та міжнародними організаціями 

(фондами) 
0 

5. Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали 

викладачами в системі освіти, разом 
10 

у тому числі:  академіків НАН України 1 

 членів-кореспондентів НАН України - 

очолюють:  кафедри 1 

 факультети - 

6. Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу двох 

спеціалізованих вчених рад при Інституті 
11 

7. Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до 

спеціалізованих рад при вищих навчальних закладах 
4 

8. Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі 

дипломні роботи 
43 

9. Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій 

установі 
69 

10. Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботу у звітному 

році: 
2 

 з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук учнівської 

молоді 
- 

11. Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій 1 

12. Кількість опублікованих у звітному році: 

 підручників для вищої та 
 

  середньої школи - 

 навчальних посібників для вищої та 3 

  середньої школи - 

13. Кількість наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів і 

установ МОН, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій 

установі 

13 

14. Кількість аспірантів-цільовиків та - 

докторантів, які у звітному році проходили підготовку в науковій установі за 

направленням вищого навчального закладу, установи МОН 
- 

15. Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з вищих навчальних 

закладів та установ МОН, прикріплених у звітному році до наукової установи 

для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності 

6 

16. Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному році на 

спеціалізованих вчених радах при Інституті, всього 
8 

у тому числі:  на здобуття докторського ступеня 3 

 на здобуття кандидатського ступеня 5 
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Додаток до форми V-

I 
Дані 

про студентів ВНЗів, які проходили в 2016 році виробничу практику в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень HAH України 

 

Назва навчального закладу Кількість 

практикантів 

В тому числі Кількість молодих 

спеціалістів, прийнятих 

на роботу у 2016р. з 

числа студентів, які 

проходили виробничу 

практику в установі 

Виконували 

дипломні 

роботи 

працювало на 

інженерно-

технічних 

посадах з 

оплатою 

Одеський Національний економічний  (всього) 

університет 

Спец-ть: Економіка підприємства 

Міжнародна економіка 

61 

 

16 

45 

36 

 

16 

20 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

Одеський Національний політехнічний (всього) 

університет 

Спец-ть: Економіка підприємств 

4 

 

4 

4 

 

4 

- 

 

- 

- 

 

- 

Одеський Національний морський університет 

Спец-ть: Економіка підприємства 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Національний університет «Одеська морська 

академія» 

Спец-ть: Менеджмент 

 

1 

 

- 

  

 

4
2
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VІ. Конференції, семінари, з’їзди тощо 

Інститут в 2016 р. був одним з співорганізаторів проведення 8 заходів (7 

конференцій, 1 форум): 7 - у м. Одеса, 1 – у м. Полтава, а саме: 

19-21 жовтня 2016р. у м. Одеса  проходив Міжнародний чорноморський 

транспортний форум-2016, в рамках якого  проходили спеціалізовані 

транспортні виставки, міжнародна конференція та  3-ій міжнародний 

економічний саміт. Він був проведений спільно з партнером Інституту – 

Асоціацією портів України (УКРПОРТ) та за підтримки Міністерстів 

інфраструктури України та провідних компаній морської та траспортної сфери. 

11 листопада 2016р. в м. Одеса відбувся  перший етап  Науково-практичної 

конференції «Морські дослідження і технології в Україні: стан та перспективи 

розвитку» у вигляді засідання секції дослідження економічних проблем 

морегосподарського комплексу.  

 

Назва 
Співорганізатор

и 
Дата 

провед

е-ння 

Місце 

провед

е-ння 

Кількість 

учасників 

(в т.ч. з 

країн 

далекого 

зарубіжжя

,                    

з країн 

СНД) 

Загальна проблематика; 

найбільш вагомі 

результати заходу 

(рішення, рекомендації, 

зміст резолюції) 

ІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Формуванн

я 

потенціалу 

економічног

о розвитку 

промислови

х 

підприємств

» 

МОН України, 

ОНПУ, Одеський 

національний 

економічний 

університет, 

Університет 

прикладних наук 

(ФРН, м. 

Аугсбург), 

Київський 

національний 

університет 

технології та 

дизайну, 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 

Хмельницький 

національний 

університет, 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

27-28 

квітня 

2016 

Одеса 75 
На конференції були 

обговорені наступні 

питання: 

 Стратегічне управління 

економічним розвитком 

промислових підприємств; 

 Теорія і практика 

формування інноваційно-

інвестиційного потенціалу 

промислових підприємств; 

 Вплив потенціалу 

промислового 

підприємства на його 

конкурентоспроможність; 

 Оцінка потенціалу 

промислових підприємств; 

 Фінансове 

забезпечення формування 

потенціалу розвитку 

промислових підприємств; 

 Формування 

кадрової 

складовоїпотенціалу 

промислових підприємств; 

 Теоретико- прикладні 

аспекти управління 
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інститут», 

Донецький 

державний 

університет 

управління, 

Східноукраїнськи

й національний 

університет ім. В. 

Даля 

потенціалом і розвитком 

промислових підприємств. 

Видано збірник тез 

X 

Всеукраїнс

ька 

науково-

практична 

інтернет-

конференці

я 

“Обліково-

аналітичне 

забезпечен

ня 

інноваційн

ої 

трансформа

ції 

економіки 

України” 

деський 

національний 

політехнічний 

університет, 

кафедра Обліку, 

аналізу і аудиту, 

Спілка 

економістів 

України, 

Навчально-

науковий 

комплекс 

“Інноватика в 

сучасній 

економічній 

освіті та науці”, 

Консультаційно-

навчальний 

Центр з 

підприємницької 

та інноваційної 

діяльності 

“Політех-

Консалт” ОНПУ, 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечнікова та 

Науковий портал 

“ЕКОНОМІКА: 

реалії часу” 

16-20 

 травня 

2016 

року 

м. 

Одеса 

85 

 

На конференції були 

обговорені питання за 

наступними напрямками: 

 Сучасні проблеми 

обліку та аналізу в 

економіці, менеджменті та 

маркетингу 

 Інноваційна 

трансформація економіки 

як об’єкт обліку та аналізу 

стратегічного розвитку 

вітчизняної економіки 

 Проблеми 

удосконалення обліку та 

аудиту на підприємствах 

різних видів економічної 

діяльності 

 Сучасні моделі та 

технології аналізу 

підприємницької 

діяльності 

 Проблеми та 

методи впровадження 

аналітико-інформаційних 

систем 

 Інновації в 

комп’ютерних системах та 

технологіях 

 Інновації в освіті та 

їх аналіз 

Видано збірник тез 

V 

Міжнародн

а науково-

практична 

інтернет-

конференці

я 

«Актуальні 

проблеми 

теорії та 

практики 

менеджмен

Одеський 

національний 

політехнічний 

університет,  

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І.Мечникова, О

деський 

національний 

економічний 

університет, Наці

23-24 

травня 

2016 

року. 

м. 

Одеса 

70 
На конференції були 

обговорені питання за 

наступними напрямками: 

науковими напрямами: 

 Сучасні тенденції 

розвитку теорії та 

практики менеджменту; 

 Інноваційні методи 

управління в економічних 

системах різного 

ієрархічного рівня; 

 Прикладні аспекти 
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ту» ональний 

університет 

«Львівська 

політехніка», Нац

іональний 

університет 

кораблебудуванн

я ім. адмірала 

Макарова, Держа

вний університет 

«Люблінська 

політехніка» 

(Польща), Міжна

родна академія 

менеджменту та 

технологій 

INTAMT (ФРН) 

менеджменту в реальному, 

фінансовому, 

інфраструктурному та 

інших секторах економіки; 

 Моделі формування 

та організації новітніх 

економічних систем в 

умовах трансформаційних 

перетворень; 

 Управління 

змінами як нова реальність 

менеджменту; 

 Антикризовий 

менеджмент: моделі, 

механізми, інструменти 

Видано збірник тез 

Науково-

практичнак

онференція 

«Морські 

дослідженн

я і 

технології в 

Україні: 

стан та 

перспектив

и розвитку» 

Міжвідомчої 

координаційної 

ради з питань 

морських 

досліджень МОН 

України та НАН 

України 

Одеського 

національного 

університету ім. 

І.І. Мечникова 

11 

листопа

да 

2016р. 

м. 

Одеса 

65 
Підготовлено пропозиції 

до Концепції державної 

цільової науково-технічної 

програми в галузі 

морських досліджень і 

технологій. 

VII 

Міжнародн

а науково-

практична 

інтернет-

конференці

я 

«Проблеми 

ринку та 

розвитку 

регіонів 

Україні в 

XXI 

столітті» 

Одеський 

національний 

політехнічний 

університет, 

кафедра Обліку, 

аналізу і аудиту 

ОНПУ, Науковий 

портал 

«Економіка: 

реалії часу», 

Спілка 

економістів 

України, 

Навчально-

науковий 

комплекс 

«Інноватика в 

сучасній 

економічній 

освіті та науці», 

Консультаційно-

навчальний 

Центр з 

підприємницької 

05-09 

грудня 

2016 

року 

на базі 

науково

го 

порталу 

«ЕКОН

ОМІКА

: реалії 

часу» та 

Інститу

ту 

бізнесу, 

економі

ки та 

інформа

ційних 

техноло

гій 

Одеськ

ого 

націона

льного 

політех

нічного 

90 
На конференції були 

обговорені питання за 

наступними напрямками: 

 Формування 

ефективних ринкових 

механізмів і структур в 

умовах трансформації 

відкритої економіки 

України 

 Проблеми та 

механізми раціонального 

використання природних 

ресурсів і підвищення 

економіко-екологічної 

ефективності природно-

ресурсного потенціалу 

регіонів 

 Механізми 

формування та 

ефективного використання 

соціально-економічного 

потенціалу регіонів 

України 

 Сучасні проблеми 
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та інноваційної 

діяльності 

«Політех-

Консалт» ОНПУ, 

Технічний 

університет 

«Люблінська 

політехніка» 

універс

итету 

розвитку підприємництва 

та механізми підвищення 

його ефективності в 

умовах різних форм 

власності; ринку 

транспортних послуг та 

підвищення ефективності 

транспортної мережі 

регіонів України;  теорії і 

практики обліку, аналізу 

та аудиту економічних 

ресурсів суб’єктів 

господарювання; теорії і 

практики економіки, 

маркетингу та 

менеджменту в сучасних 

ринкових умовах 

господарювання; 

модернізації структури та 

змісту освіти на засадах 

компетентнісного підходу, 

забезпечення взаємодії у 

системі «вища освіта – 

ринок праці», розвиток 

наукової та інноваційної 

діяльності в освіті з метою 

удосконалення їх 

інформаційно-ресурсного 

забезпечення 

Видано збірник тез 

ІХ 

Міжнародн

ої науково-

практичної 

конференці

ї 

«Проблеми 

й 

перспектив

и розвитку 

академічної 

та 

університет

ської 

науки» 

 

Полтавський 

національний 

технічний 

університет імені 

Юрія 

Кондратюка 

Полтавська 

обласна державна 

адміністрація 

 Установи НАН 

відповідного 

профілю  

Полтавська 

гравіметрична 

обсерваторія 

Інституту 

геофізики ім. С.I. 

Субботіна 

Північно-

Східний 

науковий центр 

НАН України та 

7-9 

грудня 

2016 

року 

м. 

Полтава

, 

Першот

равневи

й 

проспек

т, 24 

(Полтав

ський 

націона

льнийте

хнічний 

універс

итеті 

імені 

Юрія 

Кондра

тюка) 

90 
На конференції були 

обговорені питання за 

наступними напрямками: 

– управління соціально-

економічним розвитком 

держави та її регіонів; 

– формування 

інноваційного 

господарського механізму 

в умовах світових 

глобалізаційних процесів; 

– ефективність розвитку 

держави та її соціальна 

стабільність; 

– права людини і 

громадянина; 

– історія філософії у 

вітчизняній духовній 

культурі; 

– культура та мистецтво 

 – фізико-технічні 

властивості складних 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

47 

МОН України 

Міжнародні 

університети 

Німеччини, 

Польщі, 

словаччини, 

Бельгії, Канади, 

США, Грузії, 

Болгарії  

систем; 

– моделювання фізико-

хімічних властивостей 

конденсованого 

середовища та наносистем 

; 

– екологія та збалансоване 

природокористування.– 

нафтогазова інженерія та 

технології; 

– енергетика та 

енергоефективність; 

– інформаційні та 

телекомунікаційній 

технології; 

– механічна та електрична 

інженерія; 

– міцність, надійність, 

ресурс конструкцій, 

матеріалів, інженерних 

систем. 

За напрямами роботи 

конференції буде видано 

збірник наукових праць. 

 

На 2017 рік Інститутом заплановано проведення наступних заходів: 

Назва  Дата 

проведенн

я 

Місце 

проведен

ня 

Перелік 

співорганізаторів 

Посиланн

я на веб-

сайт 

інституту 

або 

конферен

ції 

"Економічні інновації - 

потенціал сучасного 

етапу розвитку 

України"  

 

Жовтень-

листопад 

2017р. 

м. Одеса Національна академія 

наук України; Одеський 

національний 

політехнічний 

університет; Асоціація 

«УКРПОРТ» та ін. 

- 

 

VII. Створення та використання об’єктів  

права інтелектуальної власності 

 

Інститут не подавав заяв на винаходи, не укладав договори на передачу 

технологій. Інформація для заповнення додатків за формами VІІ -1, VІІ-2, VІІ -

3, VІІ -4 та VІІ -5, VІІ -6 відсутня. 

 

VIII. Видавнича діяльність 

В звітному періоді співробітниками Інституту опубліковано 7 монографій, 

загальним обсягом 124,7 др. арк., 7 навчальних посібників (з них 6 – у 
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електронному вигляді), 2 збірники наукових праць, 1 збірники тез наукових 

доповідей та 146 статтей в наукових журналах і збірниках. Загальний обсяг 

публікацій склав 485,92 др. арк. 

У 2016р. видано такі монографії:  

Економіка. Купінець Л.Є., Жавнерчик О.В.; Екологічна безпека 

аграрного землекористування: теорія і механізми забезпечення. - /НАН 

України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень/. – 

Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 316 с. (19,75 др.арк.). – 300 прим. -  ISBN 978-

966-02-7984-1. 
У монографії розглянуті теоретичні та методичні аспекти забезпечення 

екологічної безпеки аграрного землекористування.  

Авторами розроблені базові понятійно-категоріальні основи забезпечення 

екологічної безпеки аграрного землекористування, виявлені її структурні 

складові, тенденції та домінанти розвитку, протиріччя та альтернативи, 

обґрунтовані методичні підходи до аналізу й діагностики, ідентифіковані 

механізми та інструменти забезпечення. 

Монографія призначена для спеціалістів, котрі займаються проблемами 

економіки природокористування, аграрної економіки, викладачів, аспірантів та 

студентів економічних і аграрних вищих навчальних закладів. 

В монографии рассмотрены теоретические и методические аспекты 

обеспечения экологической безопасности аграрного землепользования. 

Авторами разработаны базовые понятийно-категориальные основы 

обеспечения экологической безопасности аграрного землепользования, 

обнаруженны ее структурные составляющие, тенденции и доминанты развития, 

противоречия и альтернативы, обоснованные методические подходы к анализу 

и диагностике, идентифицированы механизмы и инструменты обеспечения. 

Монография предназначена для специалистов, занимающихся 

проблемами экономики природопользования, аграрной экономики, 

преподавателей, аспирантов и студентов экономических и аграрных высших 

учебных заведений. 

Економіка. Андрєєва Н.М., Мартинюк О.М.; Впровадження механізму 

інноваційного розвитку України в контексті екологізації економіки. - 

/НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень/. 

– Херсон. Грінь Д.С., 2016. – 136 с. (7.91 др.арк.). – 300прим. - ISBN 978-966-

930-136- 9.   

У контексті проблем сталого розвитку та екологізації економіки в 

монографії: сформульований теоретико-методологічний базис формування 

адаптивного механізму стимулювання та впровадження екологічних інновацій; 

представлені наукові підходи до системології екологічних інновацій та 

екологічно орієнтованих інвестицій; наведена комплексна оцінка інноваційного 

та природно-ресурсного потенціалів розвитку; розроблені рекомендації зі 

створення системи впровадження адаптивного механізму екологізації 

інноваційного розвитку вітчизняної економіки на державному та регіональному 

рівнях управління. Робота адресована широкому колу читачів – як фахівцям, 

так і працівникам органів державного та регіонального управління. Автори 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

49 

хотіли б бачити цю роботу корисною для професорсько-викладацького складу 

та студентів економічних та екологічних спеціальностей, аспірантів і 

здобувачів учених ступенів. 

В контексте проблем устойчивого развития и экологизации экономики в 

монографии: сформулирован теоретико-методологический базис формирования 

адаптивного механизма стимулирования и внедрения экологических 

инноваций; представлены научные подходы к системологии экологических 

инноваций и экологически ориентированных инвестиций; приведена 

комплексная оценка инновационного и природно-ресурсного потенциалов 

развития; разработаны рекомендации по созданию системы внедрения 

адаптивного механизма экологизации инновационного развития отечественной 

экономики на государственном и региональном уровнях управления. Работа 

адресована широкому кругу читателей - как специалистам, так и работникам 

органов государственного и регионального управления. Авторы хотели бы 

видеть эту работу полезной для профессорско-преподавательского состава и 

студентов экономических и экологических специальностей, аспирантов и 

соискателей ученых степеней. 

Економіка. Степанов В.Н., Степанова Е.В.; Морской код (теоретико-

методологические и прикладные аспекты исследования. - /НАН Украины, 

Ин-т проблем рынка и экономико-екологических исследований/. – Одесса. 

ИПРЭЭИ НАН Украины, 2016. – 110 с. (6,87 др.арк.).– 300 прим. – ISBN 

978-966-02-8071- 7. 
В работе впервые предпринимается попытка сформулировать понятийно-

категориальное представление «морского кода» государства, 

характеризующего определённую генетику (историю развития) его морской 

деятельности и морского хозяйства. Смысл морского кода раскрывается в 

историко-философской двойственности его – генезиса и онтогенеза, 

отражающих фазы стабильного гомеостаза  («бытие») и трансформаций 

(«становление»). «Морской код» рассматривается: как квинтэссенция 

совокупности «морского следа», «морской памяти», «морского уклада» и 

других составляющих, отражающих исторический опыт и современные 

тенденции морских отношений; как инвариант в историческом многообразии 

форм и особенностей формирования морского уклада. 

 В украинском контексте «морской код» рассматривается как 

исторический вызов  («быть или не быть»), а также как опорная база будущего 

становления Украины как морской державы. 

У роботі вперше робиться спроба сформулювати понятійно-категоріальне 

представлення «морського коду» держави, що характеризує певну генетику 

(історію розвитку) його морської діяльності та морського господарства. Сенс 

морського коду розкривається в історико-філософській подвійності його - 

генезису і онтогенезу, що відображають фази стабільного гомеостазу («буття») 

і трансформацій («становлення»). «Морський код» розглядається: як 

квінтесенція сукупності «морського сліду», «морської пам'яті», «морського 

укладу» та інших складових, що відображають історичний досвід і сучасні 
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тенденції морських відносин; як інваріант в історичному різноманітті форм і 

особливостей формування морського укладу. 

В українському контексті «морський код» розглядається як історичний 

виклик («бути чи не бути»), а також як опорна база майбутнього становлення 

України як морської держави. 

Економіка. Степанова Е. В. Украинское Причерноморье: на пути к 

экономическому возрождению / под ред. акад. Б. В. Буркинского. - /НАН 

Украины, Ин-т проблем рынка и экономико-екологических исследований/. 

– Одесса. ИПРЭЭИ НАН Украины, 2016. – 350 с. (21,87 др.арк.). – 300 прим. 

– ISBN 978-966-02-7894-3  

В останні роки Українське Причорномор'я, що грає особливу роль в 

економіці України, стає зоною зіткнення інтересів причорноморських країн і 

позарегіональних інтересів. У монографії розглядаються проблеми формування 

нової політико-економічної архітектури. Обговорюється широке коло питань 

сучасного розвитку Українського Причорномор'я у взаємозв'язку з сучасними 

процесами глобалізації та регіоналізації. Особлива увага приділяється питанням 

захисту національних інтересів України в басейні Чорного моря і суміжних 

районах. Акцентується увага на необхідності врахування тенденцій підвищення 

ролі Українського Причорномор'я в нових геополітико-економічних умовах 

євроінтеграції та відродження України. 

В последние годы Украинское Причерноморье, играющее особую роль в 

экономике Украины, становится зоной столкновения интересов 

причерноморских стран и внерегиональных интересов. В монографии 

рассматриваются проблемы формирования новой политико-экономической 

архитектуры. Обсуждается широкий круг вопросов современного развития 

Украинского Причерноморья во взаимосвязи с современными процессами 

глобализации и регионализации. Особое внимание уделяется вопросам защиты 

национальных интересов Украины в бассейне Черного моря и сопредельных 

районах. Акцентируется внимание на необходимости учета тенденций 

повышения роли Украинского Причерноморья в новых Геополитика-

экономических условиях евроинтеграции и возрождения Украины. 

Економіка. Буркинський Б.В. та ін.; Інвестиційно-інноваційний 

розвиток регіонів Українського Причорномор’я. - /НАН України; Ін-т 

пробл. ринку та екон.-екол. дослідж./. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 497 

с. (20,7 др.а.). – 300 прим. - ISBN 978-966-02-7986-5     
У монографії розглядається питання активізації соціально-економічного 

розвитку регіонів (на прикладі Українського Причорномор’я) за допомогою 

інвестиційних та інноваційних важелів. Інвестиційний та інноваційний процеси 

визначені в якості головних рушійних сил забезпечення добробуту в регіоні. 

Запропоновані в монографії важелі та  механізми підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності ґрунтуються на ефективному використанні наявних 

можливостей і переваг, притаманних територіям Українського Причорномор’я. 

Визначені теоретико-методологічні та методичні підходи до оцінки 

ефективності використання наявного потенціалу територій в інвестиційному 

процесі і до визначення впливу інвестиційно-інноваційних зрушень на 
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соціально-економічний розвиток регіону, сформульовані рекомендації і заходи 

щодо активізації інвестиційної діяльності в стратегічно важливих видах 

економічної діяльності, а також обґрунтовані перспективи імплементації 

європейських підходів до формування рамкових умов державної регіональної 

інвестиційної та інноваційної політики, заходи щодо підвищення рівня 

капіталізації та зниження диспропорційності розвитку регіонів та основи 

використання краудсорсингових та краудфандінгових інструментів. 

Розглядаються питання науково-методичного забезпечення та заходів 

стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад. 

Видання рекомендується для керівників державних і місцевих органів 

влади й управління, представників громадських організацій, наукових 

співробітників академічної, вузівської та галузевої науки, керівників та 

спеціалістів підприємств. 

В монографии рассматривается вопрос активизации социально-

экономического развития регионов (на примере Украинского Причерноморья) с 

помощью инвестиционных и инновационных рычагов. Инвестиционный и 

инновационный процессы определены в качестве главных движущих сил 

обеспечения благосостояния в регионе. Предложенные в монографии рычаги и 

механизмы повышения эффективности инвестиционной деятельности 

основываются на эффективном использовании имеющихся возможностей и 

преимуществ, присущих территориям Украинского Причерноморья. 

Определены теоретико-методологические и методические подходы к 

оценке эффективности использования имеющегося потенциала территорий в 

инвестиционном процессе и к определению влияния инвестиционно-

инновационных сдвигов на социально-экономическое развитие региона, 

сформулированы рекомендации и меры по активизации инвестиционной 

деятельности в стратегически важных видах экономической деятельности, а 

также обоснованны перспективы имплементации европейских подходов к 

формированию рамочных условий государственной региональной 

инвестиционной и инновационной политики, меры по повышению уровня 

капитализации и снижения диспропорции развития регионов и основы 

использования краудсорсинговых и краудфандинговых инструментов. 

Рассматриваются вопросы научно-методического обеспечения и мер 

стимулирования социально-экономического развития территориальных общин. 

Издание рекомендуется для руководителей государственных и местных 

органов власти и управления, представителей общественных организаций, 

научных сотрудников академической, вузовской и отраслевой науки, 

руководителей и специалистов предприятий. 

Економіка. Буркинський Б.В. та ін.; Соціально-економічний розвиток 

Українського Причорномор’я: виклики і можливості. - / НАН України; Ін-

т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж./. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 802 

с. (33,42 др.а.). – 300 прим. - ISBN 978-966-02-7985-8     
У монографії розглядаються питання соціально-економічного розвитку 

регіонів Українського Причорномор’я з позицій ефективного використання 

конкурентних переваг і можливостей даної території, враховані її економічні, 
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геополітичні, транзитні та інші особливості, запропоновані заходи формування 

політики підвищення добробуту в регіоні на основі інституціональних, 

секторних заходів підтримки і механізмів, які спрямовані на інвестиційно-

інноваційний розвиток регіонального промислового, транспортного, 

сільськогосподарського, рекреаційного комплексів, на підвищення рівня 

капіталізації та ефективності використання транскордонного потенціалу 

економіки Українського Причорномор’я.  

Дана монографія рекомендується для керівників державних і місцевих 

органів влади й управління, представників громадських організацій, наукових 

співробітників академічної, вузівської та галузевої науки, керівників та 

спеціалістів підприємств. 

В монографии рассматриваются вопросы социально-экономического 

развития регионов Украинского Причерноморья с позиций эффективного 

использования конкурентных преимуществ и возможностей данной 

территории, учтены ее экономические, геополитические, транзитные и другие 

особенности, предложены меры формирования политики повышения 

благосостояния в регионе на основе институциональных, секторных мер 

поддержки и механизмов, направленных на инвестиционно-инновационное 

развитие регионального промышленного, транспортного, 

сельскохозяйственного, рекреационного комплексов, повышение уровня 

капитализации и эффективности использования трансграничного потенциала 

экономики Украинского Причерноморья. 

Данная монография рекомендуется для руководителей государственных и 

местных органов власти и управления, представителей общественных 

организаций, научных сотрудников академической, вузовской и отраслевой 

науки, руководителей и специалистов предприятий. 

Економіка. Хумаров О.А., Мартієнко А.І., Хумарова Н.І.; Формування 

внутрішнього вуглецевого ринку в Украіни. - /НАН України; Ін-т пробл. 

ринку та екон.-екол. дослідж./. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2016.  – 244 с. (14,18 

др. арк.). – 300 прим. –  ISBN 978-966-02-7893-6  
У монографії досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти 

застосування ринкових відносин в економіці природокористування для 

формування внутрішнього цивілізованого вуглецевого ринку. Обґрунтовано 

доцільність впровадження ринкових механізмів для економічної мотивації 

суб’єктів господарювання до стабільного та постійного скорочення викидів 

парникових газів. Авторами пропонується використання економіко-екологічних 

підходів до нормування викидів за принципом «пузира». Розглянуто та 

визначено сутність поняття «внутрішній вуглецевий ринок», з точки зору 

товарно-грошових відносин, як сфери вільного товарно-грошового обігу 

вуглецевих одиниць та їх скорочень всередині держави.  

    Запропоновані в роботі методики оцінки ефективності зниження викидів 

парникових газів в атмосферу, що враховують альтернативні витрати на 

розробку власних природоохоронних заходів, проектів спільного впровадження 

або купівлю одиниць скорочення на вуглецевому ринку (аукціонах, торгах на 

товарних біржах) з урахуванням трансформаційних і трансакційних витрат та 
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граничних показників будуть корисними для підвищення ефективності 

управління викидами парникових газів на суб’єктному рівні.  

    Розраховано на фахівців, які займаються теоретичною та практичною 

діяльністю у сфері національної економіки, державного та регіонального 

екологічного менеджменту, аспірантів, студентів, осіб, які зацікавлені у 

впровадженні інструментів попередження кліматичних змін. 

The monograph  exposes research of  the theoretical, methodological and 

applied aspects of market relations embodiement in the natural resources’ use 

economy while the civilized domestic carbon market development. Substantiated is 

the expediency of introducing market mechanisms representing the engaged entities’ 

economic incentives  to stable and permanent reduction of greenhouse gas emissions. 

The authors do suggest using the economic and ecological approaches to the 

emissions’ regulation according to the "bubble" principle. Considered and defined is 

the essence of  "domestic carbon market" concept in terms of commodity-money 

relations, thus  being  the sphere of free commodity-monetary carbon units circulation 

and their reduction in the national scale. 

The suggested methodology for assessing the greenhouse gas emissions’ 

reduction effectiveness, such a methodology taking into account the alternative cost 

of the own environmental activities’ development, JI projects or the purchase of 

carbon reduction units in the carbon market (auctions, commodity exchanges’ bid 

etc) with respect  to transformation and transaction costs and thresholds values will 

be useful for improving the greenhouse gas emissions management on the individual 

entity level. 

The study target audience is supposed as the professionals involved into 

theoretical and practical activities’ area of the national economy, state and regional 

environmental management, researchers and graduate students, all subjects interested 

in introducing tools to prevent climatic changes. 

В монографии исследованы теоретико-методологические и прикладные 

аспекты применения рыночных отношений в экономике природопользования 

для формирования внутреннего цивилизованного углеродного рынка. 

Обоснована целесообразность внедрения рыночных механизмов для 

экономической мотивации субъектов хозяйствования к стабильному и 

постоянному сокращению выбросов парниковых газов. Авторами предлагается 

использование экономико-экологических подходов к нормированию выбросов 

по принципу «пузыря». Рассмотрена и определена сущность понятия 

«внутренний углеродный рынок», с точки зрения товарно-денежных 

отношений, как сферы свободного товарно-денежного обращения углеродных 

единиц и их сокращений внутри государства. 

Предложенные в работе методики оценки эффективности снижения 

выбросов парниковых газов в атмосферу, учитывают альтернативные издержки 

на разработку собственных природоохранных мероприятий, проектов 

совместного осуществления или покупку единиц сокращения на углеродном 

рынке (аукционах, торгах на товарных биржах) с учетом трансформационных и 

трансакционных издержек и предельных показателей будут полезными для 

повышения эффективности управления выбросами парниковых газов на 
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субъектном уровне. 

Рассчитан на специалистов, занимающихся теоретической и 

практической деятельностью в сфере национальной экономики, 

государственного и регионального экологического менеджмента, аспирантов, 

студентов, лиц, которые заинтересованы во внедрении инструментов 

предупреждения климатических изменений. 

За результатами проведених в 2016 році заходів опубліковано 1 збірник 

тез: 

Економіка. Звітня науково-практична конференція аспірантів та 

молодих вчених ІПРЕЕД НАН України та вищих навчальних закладів м. 

Одеси: матер. конф. (м. Одеса, 21 червня 2016р.) / НАН України Ін-т пробл. 

ринку та екон.-екол. дослідж.  – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2016. - 132с. (8,01 

друк. арк.). – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM). – ISBN  978-966-02-7997-1 

У збірнику наведені матеріали, які доповідались на звітній науково-

практичній конференції аспірантів та молодих вчених, що відображають 

основні напрями наукових досліджень в рамках підготовки кандидатських та 

докторських дисертацій. 

В сборнике представлены материалы, которые докладывались на отчётной 

научно-практической конференции аспирантов и молодых учёных и 

отображают основные направления научных исследований в рамках подготовки 

кандидатских и докторских диссертаций. 

У 2016р. Інститутом підготовлено 7 наукових посібників: 

Економіка. А.І.Бутенко, Т.В.Уманець, Н.Л.Шлафман, С.Є.Шувалов та 

ін.; Планування ділового розвитку фірми. - /ІПРЕЕД НАН України, 

ОРТПП/. – Одеса. Інтерпрінт, 2016. - 248 с. (14,42 ум.др.арк.) – 300 прим. - 

ISBN 978-966-2139-54-9 

Навчальний посібник призначено для студентів, наукових співробітників, 

менеджерів і фахівців суб’єктів підприємницької діяльності. Він містить 

узагальнений досвід науки і практики планування ділового розвитку фірми в 

умовах глобалізації економічних відносин. 

Учебное пособие предназначено для студентов, научных сотрудников, 

менеджеров и специалистов субъектов предпринимательской деятельности. Он 

содержит обобщенный опыт науки и практики планирования делового развития 

фирмы в условиях глобализации экономических отношений. 

Економіка. Котлубай О.М.; Господарчий механізм управління 

економікою [Електронний ресурс]. - /НАН України, Ін-т пробл.ринку та 

екон.-екол.дослідж/.- Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2016.-58 с. (3,6 др.арк.). - 1 

електрон., опт.диск( CD-ROM). - ISBN 978-966-02-7945-2 

Розглянуто питання формування економічних механізмів економік, що 

розвиваються. Оцінені особливості та пріоритети вибору окремих складових 

господарського механізму, що забезпечують прискорений економічний 

розвиток країн, територій і суб'єктів господарської діяльності. Дана оцінка ролі 

і місця окремих видів економічної діяльності економічного зростання. Оцінена 

роль територій пріоритетного розвитку в системі економічного зростання. 
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Розраховано для слухачів третього освітньо-кваліфікаційного рівня фахівців і 

наукових співробітників, які починають проводити наукові дослідження. 

Рассмотрены вопросы формирования экономических механизмов 

развивающихся экономик. Оценены особенности и приоритеты выбора 

отдельных составляющих хозяйственного механизма, обеспечивающие 

ускоренное экономическое развитие стран, территорий и субъектов 

хозяйственной деятельности. Дана оценка роли и места отдельных видов 

экономической деятельности экономического роста. Оценена роль территорий 

приоритетного развития в системе экономического роста. Рассчитан для 

слушателей третьего квалификационного уровня специалистов и научных 

сотрудников, которые начинают проводить научные исследования. 

Економіка. Котлубай О.М.; Методологія, організація та 

інструментарій наукових досліджень [Електронний ресурс] - /НАН 

України, Ін-т пробл.ринку та екон.-екол.дослідж/.- Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 

2016. - 76с. (4,75 др.арк.). - 1 електрон., опт.диск( CD-ROM). - ISBN 978-966-

02-7944-5 

Розглядаються питання методології та організації наукових досліджень, 

формування наукової проблеми і завдань, що забезпечують їх рішення. 

Розглянуто економічний інструментарій проведення наукових досліджень і 

методологічні основи використання окремих груп інструментів у вирішенні 

наукових завдань. Розраховано для слухачів третього освітньо-кваліфікаційного 

рівня фахівців і наукових співробітників, які починають проводити наукові 

дослідження. 

Рассматриваются вопросы методологии и организации научных 

исследований, формирования научной проблемы и задач, обеспечивающих их 

решение. Рассмотрен экономический инструментарий проведения научных 

исследований и методологические основы использования отдельных групп 

инструментов в решении научных задач. Рассчитан для слушателей третьего 

квалификационного уровня специалистов и научных сотрудников, которые 

начинают проводить научные исследования. 

Економіка. Котлубай О.М., Липинська О.А.; Управління бункерною 

програмою рейсу судна [Електронний ресурс]. - /НАН України, Ін-т 

пробл.ринку та екон.-екол.дослідж/.- Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2016. - 60 с. 

(3,75 др.арк.). - 1 електрон., опт.диск( CD-ROM). - ISBN 978-966-02-7943-8 

Розглянуто основні фактори, які впливають на вибір управлінських рішень 

в процесі підготовки, планування і безпосередньої реалізації рейсу судна. 

Представлені методичні рішення щодо вибору швидкості ходу судна для різних 

етапів рейсу визначена програма завантаження і бункерування судна в рейсі, 

що забезпечує отримання найкращого економічного результату. Розглянуто 

питання джерел фінансування бункерної програми в умовах обмеженості 

власних оборотних коштів. Розрахований для слухачів третього освітньо-

кваліфікаційного рівня фахівців і наукових співробітників, які починають 

проводити наукові дослідження. 

Рассмотрены основные факторы, которые влияют на выбор 

управленческих решений в процессе подготовки, планирования и 
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непосредственной реализации рейса судна. Представлены методические 

решения по выбору скорости хода судна для различных этапов рейса 

определена программа загрузки и бункеровки судна в рейсе, что обеспечивает 

получение наилучшего экономического результата. Рассмотрены вопросы 

источников финансирования бункерной программы в условиях ограниченности 

собственных оборотных средств. Рассчитан для слушателей третьего 

квалификационного уровня специалистов и научных сотрудников, которые 

начинают проводить научные исследования. 

Економіка. Котлубай О.М.; Менеджмент інтермодальних перевезень 

[Електронний ресурс]. - /НАН України, Ін-т пробл.ринку та екон.-

екол.дослідж/.- Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2016. - 65 с. (4,06 др.арк.). - 1 

електрон., опт.диск( CD-ROM). - ISBN 978-966-02-7941-4 

Розглянуто проблеми управління інтермодальних і мультимодальних 

перевезень в процесі функціонування транспортно-технологічних систем і 

формування відповідних транспортних потоків. Розглянуто задачу оптимізації 

формування перевезень на транспортній мережі виходячи з досягнення 

обраного глобального екстремуму. Розглянуто питання нормативно-правого 

забезпечення інтермодальних і мультимодальних перевезень спрямованого на 

регулювання питань, які, як правило, не відображаються в договорах 

перевезення. Розраховано для слухачів третього освітньо-кваліфікаційного 

рівня фахівців і наукових співробітників, які починають проводити наукові 

дослідження. 

Рассмотрены проблемы управления интермодальных и мультимодальных 

перевозок в процессе функционирования транспортно-технологических систем 

и формирования соответствующих транспортных потоков. Рассмотрена задача 

оптимизации формирования перевозок на транспортной сети исходя из 

достижения избранное глобального экстремума. Рассмотрены вопросы 

нормативно-правого обеспечения интермодальных и мультимодальных 

перевозок направленного на регулирование вопросов, которые, как правило, не 

отражаются в договорах перевозки. Рассчитан для слушателей третьего 

квалификационного уровня специалистов и научных сотрудников, которые 

начинают проводить научные исследования. 

Економіка. Котлубай О.М., Жихарєва В.В.; Ризики у 

морегосподарському комплексі [Електронний ресурс]. - /НАН України, Ін-

т пробл.ринку та екон.-екол.дослідж/.- Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2016. -72 с. 

(4,5 др.арк.). - 1 електрон., опт.диск( CD-ROM). - ISBN 978-966-02-7942-1 

Розглянуто сучасні тенденції інвестиційної діяльності в морському 

судноплавстві, стан ринків продажу суден новобудови і секононд хенд. 

Обґрунтовано причини сформованих тенденцій, розглянуті можливі сценарії 

подальшого розвитку. Обґрунтовано сучасні види інвестиційних ризиків, їх 

класифікація та способи хеджування. Розраховано для слухачів третього 

освітньо-кваліфікаційного рівня фахівців і наукових співробітників, які 

починають проводити наукові дослідження. 

Рассмотрены современные тенденции инвестиционной деятельности в 

морском судоходстве, состояние рынков продажи судов новостройки и 
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секононд хенд. Обоснованы причины сложившихся тенденций, рассмотрены 

возможные сценарии дальнейшего развития. Обоснованы современные виды 

инвестиционных рисков, их классификация и способы хеджирования. 

Рассчитан для слушателей третьего квалификационного уровня специалистов и 

научных сотрудников, которые начинают проводить научные исследования. 

Економіка. Липинська О.А. Стратегічний менеджмент розвитку 

транзитного потенціалу [Електронний ресурс]. - /НАН України, Ін-т 

пробл.ринку та екон.-екол.дослідж/.- Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2016. - 96 с. (6 

др.арк.). -1 електрон., опт.диск( CD-ROM). - ISBN 978-966-02-7946-9 

Розглядаються питання участі України в системі міжнародного розподілу 

праці, як території, що забезпечує транзитні потреби її сусідів. Розробляються 

питання управління транспортно-транзитним потенціалом регіонів в контексті 

оптимізації транзитної функції держави. Узагальнено особливості нормативно-

правового забезпечення транзиту вантажів через територію держав. 

Розраховано для слухачів третього освітньо-кваліфікаційного рівня фахівців і 

наукових співробітників, які починають проводити наукові дослідження. 

Рассматриваются вопросы участия Украины в системе международного 

разделения труда, как территории обеспечивающей транзитные потребности ее 

соседей. Разрабатываются вопросы управления транспортно-транзитным 

потенциалом регионов в контексте оптимизации транзитной функции 

государства. Обзор особенности нормативно-правового обеспечения транзита 

грузов через территорию государств. Рассчитан для слушателей третьего 

квалификационного уровня специалистов и научных сотрудников, которые 

начинают проводить научные исследования. 

Інститут видає періодичний збірник наукових праць, що входять до 

переліку фахових видань МОН України. У звітному році підготовлено і видано 

2 збірники наукових праць. 

Економіка. Економічні інновації. «Актуальні теоретичні та прикладні 

питання розвитку секторів національної економіки України»: зб. наук. пр./ 

НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж./. – 2016. – Вип. 

№61. – 300 прим. - 388с. (23,56 друк.арк.). 

У збірнику представлено результати наукових досліджень, присвячених 

розв’язанню актуальних теоретичних та прикладних питань розвитку 

національного господарства на основі сучасних організаційно-економічних 

механізмів. Наведено інноваційні підходи до вирішення стратегічних та 

тактичних завдань соціально-економічного розвитку, забезпечення сталого 

гармонійного функціонування економіко-екологічних систем, діагностики 

динамічного стану секторів національної економіки України.  

 Наукові статті містять пропозиції та рекомендації для органів державної 

влади, місцевих органів самоврядування, бізнес структур, а також науковців, 

викладачів, аспірантів та студентів. 

В сборнике представлены результаты научных исследований, 

посвященных решению актуальных теоретических и прикладных вопросов 

развития национального хозяйства на основе современных организационно-

экономических механизмов. Приведены инновационные подходы к решению 
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стратегических и тактических задач социально-экономического развития, 

обеспечения устойчивого гармоничного функционирования экономико-

экологических систем, диагностики динамического состояния секторов 

национальной экономики Украины. 

Научные статьи содержат предложения и рекомендации для органов 

государственной власти, местных органов самоуправления, бизнес-структур, а 

также научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов. 

Економіка. Економічні інновації. «Економіка, організація й управління 

транспортного комплексу України» : зб. наук. пр./ НАН України, Ін-т 

пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – 2016. – Вип. 62. -  310с. (31,25 

др.арк.).  
Теми наукових публікацій збірника присвячені питанням розвитку 

національного транспортного комплексу, зокрема, сучасним проблемам 

морської транспортної політики, особливостям функціонування та проблемам 

кадрового забезпечення судноплавної галузі, реформуванню портової сфери. В 

збірнику представлено низку робіт з дослідження екологічної складової 

функціонування транспортно-технологічних систем, питанням національної 

економічної безпеки, а також проблем розвитку суміжних секторів. Низку 

статей відведено обґрунтуванню інвестиційної привабливості 

Причорноморського регіону та питанням розвитку ринкових систем. 

Темы научных публикаций сборника посвящены вопросам развития 

национального транспортного комплекса, в частности, современным 

проблемам морской транспортной политики, особенностям функционирования 

и проблемам кадрового обеспечения судоходной отрасли, реформированию 

портовой сфере. В сборнике представлен ряд работ по исследованию 

экологической составляющей функционирования транспортной отрасли, 

вопросам национальной экономической безопасности, а также проблемам 

развития смежных секторов. Ряд статей посвящен обоснованию 

инвестиционной привлекательности Причерноморского региона и вопросам 

развития рыночных систем. 

Теми наукових публікацій збірнику присвячені питанням розвитку 

національного транспортного комплексу, зокрема, сучасним проблемам 

морської транспортної політики, особливостям функціонування та проблемам 

кадрового забезпечення судноплавної галузі, реформуванню портової сфери. В 

збірнику представлено низку робіт з дослідження екологічної складової 

функціонування транспортно-технологічних систем, питанням національної 

економічної безпеки, а також проблем розвитку суміжних секторів. Низку 

статей відведено обґрунтуванню інвестиційної привабливості 

Причорноморського регіону та питанням розвитку ринкових систем. 

Темы научных публикаций сборника посвящены вопросам развития 

национального транспортного комплекса, в частности, современным 

проблемам морской транспортной политики, особенностям функционирования 

и проблемам кадрового обеспечения судоходной отрасли, реформированию 

портовой сфере. В сборнике представлен ряд работ по исследованию 

экологической составляющей функционирования транспортной отрасли, 
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вопросам национальной экономической безопасности, а также проблемам 

развития смежных секторов. Ряд статей посвящен обоснованию 

инвестиционной привлекательности Причерноморского региона и вопросам 

развития рыночных систем. 

Також у звітному році д.геогр.н., проф. Дергачов В.О. продовжує 

курирувати власний інтернет портал «Институт геополитики профессора 

Дергачева» та викладати наукові і науково-популярні публікації, зокрема 

оновлена «Геополитическая энциклопедия» (інтернет-видання, доповнено 

статтями по міжнародним економічним відносинам та регіоналістиці) та додані 

25статей.. — http://dergachev.ru/Russian-encyclopaedia/index.html  

У 2016 році видано чотири випуски щоквартального наукового журналу 

«Економіка харчової промисловості» спільно з Одеською національною 

академією харчових технологій МОН України (свідоцтво: серія КВ №1434-

3315Р від 04.08.2008р.): том 8, випуски 1-4. 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України є такоє співзасновником серії: «Економіка і менеджмент» Наукового 

вісника Міжнародного гуманітарного університету (КВ № 20001-9801ПР від 

25.06.2013р.). У 2016 році видано 6 випусків Наукового вісника МГУ:  15/2016-

20/2016. 
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ФОРМА VIII-1  
Загальні показники друкованої продукції Інституту 

Монографії 

Підручники, 

навчальні 

посібники, 

кількість 

Довідники, 

науково-

популярна 

література, 

кількість 

Опубліковані 

брошури, 

рекомендації, 

методики, 

кількість 

Статті, кількість 

Тези, 

кількіст

ь 
Кількість 

Обсяг  

(обл.-

вид. 

арк.) 

у 

вітчизняни

х виданнях 

у 

зарубіжни

х виданнях 

у 

препринтах 

у наукових 

фахових журналах 

(вітчизняних і 

зарубіжних), що 

входять до 

міжнародних баз 

даних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 124,7 9 - - 104 42 - 44 105 

 
ФОРМА VIII-2 

Показники книжкових видань Інституту 

Видавництво  

"Наукова думка" 

Видавничий дім 

«Академперіодика» 

Інші видавництва Поза видавництвами Зарубіжні видавництва 

кількість обсяг  

(обл.-вид. 

арк.) 

кількість обсяг  

(обл.-вид. арк.) 

кількість обсяг  

(обл.-вид. арк.) 

кількість обсяг  

(обл.-вид. арк.) 

кількість обсяг  

(обл.-вид. 

арк.) 

- - - - 6 113,16 13 151,46 - - 

 

ФОРМА VIII-3 
Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвом (відомча література) 

Вид видання Кількість назв Обсяг, обл.-вид. арк. 

Монографії 6 116,79 

Збірники наукових праць 1 8,01 

Препринти - - 

6
0
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ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

У 2016 році Інститут оновив  та перепідписав угоду про співпрацюв з 

Ярославською Державною Вищою Технічно-Економічною Школою ім. о. 

Броніслава Маркевича (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. 

ks. B. Markiewicza w Jarosławiu).  

Вчені Інституту, аспіранти та здобувачі за звітній період приймали участь 

у роботі 10 Міжнародних конференцій, семінарів, нарад та робочих зустрічей 

(Франція, Молдова, Літва, Грузія) серед яких:  

- International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of 

Economics and Management in the Era of Globalization:» Klaipeda University, м. 

Клайпеда, Літва, 29 січня 2016 р.; 

- International scientific conference - Formation of modern economic area : 

benefits, risks, mechanisms», Sulkhan - Saba Orbeliani Teaching University / Faculty 

of Business, м. Тбілісі, Грузія, 29 квітня  2016р.; 

- «Economic development strategy in terms of European integration», м. 

Каunas, Літва, 27 травня 2016р.; 

- 5-й Міжнародний Еко-саміт "Екологічна сталість: технічні зміни", 

Монтпелье, Франція, 29 серпня - 2 вересня 2016 р. 

- Міжнародна науково-практична  конференція «Економіка, 

підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку 

інновацій», Херсон, 13-14 березня 2016р.; 

- Конференція щодо Блакитної Економіки, Одеса, 7-9 червня 2016р.; 

- Бизес-форум, м. Одеса,  8-9 грудня  2016 р. 

- ІІ Міжнародному науковому семінарі «Формування економіки знань 

як базису інформаційного суспільства» 10-13 грудня 2016 р., м. Прага, Чеська 

Республика. 

Інститут приймає участь у реалізації  міжнародних проектах:  

1. Danube-INCO.NET: Просування досліджень та інновацій в 

Дунайському регіоні 2014-2017 – Сьома Рамкова Програма ЄС -  7FP, за яким 

отримано наступні результати:  

 закінчено розробку політики інноваційного розвитку середніх та малих 

підприємств в контексті реалізації завдань Європейського дослідницького 

простору; 

  узагальнено сучасний досвід системи фінансування наукової діяльності 

на засадах бібліометричних оглядів та індексів цитування наукових робіт;  

 розроблено інформаційну базу для просування програм ініціативи 

«Європейський дослідницький простір для України» в контексті діяльності 

створеного контактного пункту за програмою Horizon-2020. 

2. Проект «Туристичні шляхи Чорноморського регіону BSB-Tour» - 

Спільна операційна програма транскордонного співробітництва «Басейн 

Чорного моря 2007-2013рр.», 01.2014 - 08.2016, узагальнено та отримані 

наступні результати:  

- досліджено прикладні аспекти розвитку сталого сільського туризму та 

збереження довкілля: позитивний і негативний вплив на економічний та 

соціальний розвиток сільських районів; 
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- досліджено перспективи розвитку винного туризму в 

Чорноморському регіоні, розроблено пропозиції щодо формування загальних 

для всіх партнерів проекту сільських та культурних туристичних напрямків у 

басейні Чорного моря, зокрема формуванню винної тропи; 

- обґрунтовано напрями розвитку туристичної освіти та її впливу на 

формування конкурентоспроможності країн Чорноморського басейну. 

3. Проект «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних 

джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії та 

Республіки Молдова» (MIS ETC CODE 995) - Спільна операційна програма 

транскордонного співробітництва «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-

2013рр.», 2014-2017, за яким отримані наступні результати: 

- розроблена методологія кількісної оцінки ризиків, які виникають від 

джерел забруднення ґрунту та вод відповідно до європейської практики та 

українського законодавства, консультацій з румунськими та молдовськими 

партнерамина на підставі: 

• виявлення найбільш серйозних джерел небезпеки (факторів ризику); 

•кількісної оцінки ризиків (ймовірності настання небезпечної події), 

загроз довкіллю і людині від можливого техногенного забруднення, включаючи 

вторинне забруднення; 

• управління ризиками через вибір оптимальних рішень охорони 

навколишнього середовища для мінімізації ризиків завдяки стабілізуючим та 

компенсаційним заходам, включаючи організацію належної інфраструктури  

для захисту навколишнього середовища. 

4. Розвиток транскордонної інноваційної платформи / кластеру для 

використання Очерету звичайного (Phragmitas Australis) біомаси в якості 

джерела сталої енергетики (REED BASE) 09.2016-12.2017– Сьома Рамкова 

Програма ЄС -  7FP, за яким отримано наступні результати:  

- збір інформації щодо стейкхолдерів в секторі використання очерету 

звичайного та водного менеджменту басейнів річок Дунай та Дністер; 

- збір гідрологічної та гідротехнічної інформації, картографічних 

матеріалів по зазначеним басейнам. 

Виконавці міжнародних проектів виїжджали на робочі зустрічі, експертні 

семінари та конференції за кордон: 

- BSО семінар «Positioning» в рамках «EU4Business Week in Ukraine» 

(29листопада- 1 грудня 2016р., м. Київ, д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І., д.е.н., с.н.с. 

Мартієнко А.І. та к.е.н. Карпенко О.О.). 

- Партнерський форум « Black sea cross border cooperation program» (24 

листопада, 2016р., м. Стамбул, Туреччина, д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І. та к.е.н. 

Карпенко О.О.). 

- Cемінар експертів “Сталий сільський туризм та збереження довкілля: 

позитивний і негативний вплив ” ( 27-28 червня 2016р., Кобулеті, Аджара, 

Грузія, д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І. та д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.). 

- 3-є Засідання Керівного комітету проекту BSB-Tour (2-3 червня 2016р., м. 

Одеса, Україна, д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І., к.е.н. Карпенко О.О.). 
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- Робоча зустріч ” Розвиток винного туризму в Чорноморському регіоні ” 

(09-10 серпня 2016р., Кагул, Республіка Молдова, д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І., 

к.е.н. Карпенко О.О.).  

- Заключне засідання проекту BSB-Tour (11 серпня 2016р., Кагул, 

Республіка Молдова, д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І., к.е.н. Карпенко О.О.). 

- Генеральна Асамблея проекту  Danube-INCO-NET, Будапешт, 9-11 грудня  

2016 р. 

- Науковий супровід до Дунайської стратегії. Подія Високого рівня. – 

Ульм. Німеччина 27-28 жовтня 2016 р. 

- S3 Воркшоп, - програма ЄС -  Кишинів, Молдова 23 лютого 2016 р. 

- Воркшоп програми ERA Innovation Union, -  Кишинів, 22 червня 2016 р. 

Вченими Інституту були розроблені навчальні курси: «Principles of 

accounting», «Intermediate accounting», «Cost accounting» для викладання в 

American David Livingstone University of Florida. 

Співробітники Інституту проходили стажування в країнах ЄС: 

Ільченко С.В. “Balancing economics and legal processes in society and 

business environment in the context of globalization” 051-Economics (60 hours, 2 

credits) University of Economics, Varna, Bulgaria ( certificate №00003) september 

24 – october 1, 2016. 

 Липинська О.А. Summer advance School on Sustainable Blue Growth OGS - 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale Research Promotion 

and International Cooperation Borgo Grotta Gigante July of 2016, Trieste , ITALY. 

Ільченко С.В. “Perspective directions of scientific researches” 30 september, 

2016 , Coventry, United Kingdom (web: ecofin.at.ua). 

Ільченко С.В. науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні 

освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку 

фахівців з економіки і управляння» спеціальність 051 Економіка (профіль: 

Економіка та управління національним господарством) в обсязі 1 кредит (30 

годин), Польща. 

Співробітники Інститут є членами багатьох міжнародних організацій, 

серед яких: 

- д.е.н., проф. Осипов В.М. член Болгаро-Української господарської 

палати; 

- к.е.н., доц. Єрмакова О.А. член редакційної колегії міжнародного 

наукового журналу «Asian Online Journal of Business and Management»; 

- д.геогр.н., проф. Дергачов В.О. член Міжнародної федерації журналістів 

з акредитацій євро журналіста-аналітика (Брюссель), Вченої ради міжнародного 

журналу «Геополітика» (Італія, Рим, Інститут стратегічних досліджень), 

редакційної колегії журналу «Міжнародне право і міжнародні відносини» 

(Кишинів, Молдова), міжнародного журналу «Ecoforum» (Румунія). 

Протягом червня-серпня 2016 року менеджером проекту Хумаровою Н.І. 

та асистентом Карпенко О.О. проведено низку прес-конференцій щодо 

виконання заходів міжнародного проекту «Туристичні шляхи Чорноморського 

регіону BSB-Tour» (Спільна операційна програма транскордонного 
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співробітництва «Басейн Чорного моря 2007-2013рр.»), які оприлюднені у 

соціальних мережах та ЗМІ:  

− https://www.youtube.com/watch?v=ed5r9xMIaiU 

− https://youtu.be/VwfNSfAa-_M  

− https://youtu.be/OYSXL7e3Wpk  

− https://youtu.be/HdcOY3EGcj8  

− https://youtu.be/VfPQR772S1w 

− https://youtu.be/I495CPZ19so 

− https://youtu.be/6YyqWEt9nCY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ed5r9xMIaiU
https://youtu.be/VwfNSfAa-_M
https://youtu.be/OYSXL7e3Wpk
https://youtu.be/HdcOY3EGcj8
https://youtu.be/VfPQR772S1w
https://youtu.be/I495CPZ19so
https://youtu.be/6YyqWEt9nCY
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ФОРМА ІХ-1 
Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва 
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ФОРМА ІХ-2 
Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій 

Подано 

Джерело 

фінансування (назва 

українською/ 

англійською мовами 

відповідно до 

оригінальної мови) 

Назва 

заявки 

Керівник 

проекту від 

установи 
 

Керівник 

проекту від 

іншої 

установи 

(якщо є), 

в тому числі 

зарубіжний 
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зарубіжні 

Тривалість 

проекту 

(роки, 

місяці) 
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фінансування (назва 

українською/ 

англійською мовами 

відповідно до 

оригінальної мови) 

Назва 

проекту та його 

тривалість 

(роки, місяці) 
 

Керівник 
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я 

(у 
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Сьома рамкова 

програма ЄС/ FP7 

Просування 

досліджень та 

інновацій в 

Дунайському 

регіоні 01.2014-

06.2017 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

Ельке Далл 

(Відень) 

Центр Соціальних інновацій (Відень), 

Central European Initiative (Італія), Centre 

of International Projects of the Academy of 

Sciences (Молдова) 

German Aerospace Center (Німеччина) 

Business and Innovation Centre Bratislava 

(Словаччина) 

46 276,3 євро 

Спільна операційна 

програма 

транскордонного 

співробітництва 

«Румунія-Україна-

Республіка Молдова 

2007-2013рр.»/ Joint 

Інвентаризація, 
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зменшення 
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забруднення в 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

 

 

Городинський 

Андрій 

Львович 

(Одеса) 

Державне управління охорони 

навколишнього природного середовища в 

Одеській області 

Український науковий центр екології 

моря Міністерства охорони 

навколишнього середовища 

Адміністрація біосферного заповіднику 

100 000 євро 

6
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operational programme 

‘Romania-Ukraine-

Republic of Moldova 

2007-2013’ 

Нижньодунайськ

ому регіоні 

України, Румунії 

та Республіки 

Молдова 

01.2014-12.2017 

(пролонговано на 

2017 рік) 

дельти Дунаю 

Асоціація прикордонного співробітництва 

«Нижньо Дунайський Єврорегіон» 

Еко Консультаційний центр 

Запобігання забрудненню навколишнього 

середовища Управління Міністерства 

охорони навколишнього середовища 

Республіки Молдова 

Спільна операційна 

програма 

транскордонного 

співробітництва 

«Басейн Чорного моря 

2007-2013рр.»/ Joint 

operational programme 

‘Black sea  Basin 2007-

2013’ 

Туристичні 

шляхи 

Чорноморського 

регіону BSB-Tour 

01.2014-08.2016 

(пролонговано на 

2016 рік) 

д.е.н., с.н.с. 

Хумарова Н.І. 

 

Апостолос 

Дзідзікостас 

(Греція) 

Trakya Development Agency; 

East Marmara Development Agency 

(Туреччина); Region of central Macedonia 

(Греція) 

International Center for Caucasus Tourism  

(Грузія) 

Ecological Counseling Center Cahul 

(Молдова) 

NGO “AGRICOLA” (Україна) 

District Government of Burgas (Болгарія) 

Gavar State University (Вірменія) 

49 186,8 євро 

Сьома рамкова 

програма ЄС/ FP7 

 

Danube-INCO.Net  

Розвиток 

транскордонної 

інноваційної 

платформи / 

кластеру для 

використання 

Очерету 

звичайного 

(Phragmitas 

Australis) біомаси 

в якості джерела 

сталої енергетики 

(REED BASE) 

09.2016-12.2017 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

 

Андріас 

Хеберл 

(Німеччина) 

Всесвітній фонд охорони природи 

(Румунія), Заповідник Дельта Дунаю 

(Румунія), Асоціація транскордонного 

співробітництва (Молдова) 

18 007,50 

євро 

6
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ФОРМА ІХ-3 
Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 

Країна-

партнер 

(за 

алфавітом) 

Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати та публікації 

Австрія 

 

 

 

 

 

Центр Соціальних 

інновацій 

 

Розвиток інновацій в Дунайському 

регіоні 

 

Дунайська 

стратегія ЄС 

Закінчено розробку політики інноваційного 

розвитку середніх та малих підприємств в 

контексті реалізації завдань Європейського 

дослідницького простору; 

узагальнено сучасний досвід системи 

фінансування наукової діяльності на засадах 

бібліометричних оглядів та індексів 

цитування наукових робіт;  

розроблено інформаційну базу для просування 

програм ініціативи «Європейський 

дослідницький простір для України» в 

контексті діяльності створеного контактного 

пункту за програмою Horizon-2020. 

Болгарія 

 

Економічний 

університет – Варна 

Розвиток співробітництва та 

поліпшення зв’язків в галузі освіти, 

підвищення якості підготовки 

спеціалістів, удосконалення 

освітньої, методичної та науково-

дослідної роботи за допомогою 

виконання спільних проектів в сфері 

освіти та культури 

Угода про 

співробітництво 

№ 0871 від 

11.07.2014р.; 

Термін дії: 2014-

2016рр. 

Участь у спільних міжтериторіальних заходах 

в рамках партнерства в Придунайському 

субрегіоні 

 

Польща Ярославська 

Державна Вища 

Технічно-

Економічна Школа 

Об'єднання зусиль у вирішенні 

завдань і проблем в науково-

дослідній, навчально-методичній та 

виховній роботі, обміну досвідом у 

УГОДА про 

наукову, освітню 

та культурну 

співпрацю 

Виконання наступних завданнь: 

- проведення читання лекцій, обміну досвідом 

та використання нових інформаційних 

технологій в навчанні та наукових 

6
8
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ім. о. Броніслава 

Маркевича  

визначених напрямах, впровадження 

інноваційних освітніх технологій та 

проведення наукових досліджень. 

 

Безстрокова 

 

дослідженнях, 

- організовування спільних культурних та 

спортивних заходів, 

-  проведення обміну науковими публікаціями, 

робочими планами наукових досліджень, 

- організування та проводення спільних 

наукових конференцій та семінарів, 

- участь у важливих подіях установ. 

Дослідження будуть охоплювати розробку 

наукових основ розвитку ринкових відносин 

та підприємництва в умовах подальшої 

лібералізації та глобалізації економіки.  

Молдова 

 

Національний 

інститут 

економічних 

досліджень Академії 

наук Молдови та 

Міністерства 

економіки 

республіки Молдова 

Можливість проведення спільних 

наукових проектів за різними 

напрямами досліджень, зокрема: 

соціально-економічні проблеми; 

організація та управління науковим 

потенціалом; розвиток інноваційної 

діяльності в науково-технологічній 

сфері та підприємництві в Україні та 

Молдові 

Угода про 

науково-технічне 

співробітництво; 

Термін дії: 2014-

2018рр. 

Формування інформаційної бази даних, 

перспективи участі у спільних проектах та 

науково-практичних заходах 

Румунія 

 

Торгово-промислова 

та 

сільськогосподарська 

палата м. Галац 

Сприяння співробітництву в сфері 

міжрегіонального економічного 

розвитку територій  в 

транскордонному контексті за 

наступними напрямками: соціально-

економічна політика, ринкові 

механізми та структури, 

підприємництво, економіко-

екологічні проблеми регіонів, 

транспорт 

Угода про 

співробітництво в 

сфері науки, 

бізнесу та 

соціальної 

політики від 

23.05.2014р.; 

Термін дії: 2014-

2016рр. 

Формування інформаційної бази даних, 

перспективи участі у спільних проектах та 

науково-практичних заходах в 

Придунайському субрегіоні 

6
9
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ФОРМА ІХ-4 
Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами 

№ Країна Установа 

НАН 

України 

Установа 

партнер 

(укр. та англ. 

мовами) 

Назва документу 

(укр. та англ. 

мовами) 

Термін 

дії 

Результати 

1 Австрі

я 

Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологічни

х 

досліджень 

НАН 

України 

ZENTRUM 

FÜR 

SOZIALE 

INNOVATIO

N (ZSI) 

Центр 

соціальних 

інновацій 

Danube-

INCO.NET 

Consortium 

Agreement, version 

2013-07-31 

2014-

2017 

Створення 

механізмів, що 

регулюють зв'язок 

між політиками та 

дослідницькою 

мережею  

(ефективне 

залучення 

зацікавлених сторін 

до стратегічних 

процесів і 

пріоритетів 

дослідницької та 

інноваційної 

діяльності) 

2 Греція Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологічни

х 

досліджень 

НАН 

України 

Region of 

Central 

Macedonia 

(RCM) 

Регіон 

Центральної 

Mакедонії 

Partnership 

agreement between 

the Beneficiary and 

its ENPI Partner 

for the JOP “Black 

Sea Basin 2007-

2013” 

Партнерська 

угода між 

Бенефіціаром та 

Партнером для 

СОП «Басейн 

Чорного моря 

2007-2013» 

2014-

2016 

Досліджено 

прикладні аспекти 

розвитку сталого 

сільського туризму 

та збереження 

довкілля; 

перспективи 

розвитку винного 

туризму в 

Чорноморському 

регіоні, розроблено 

пропозиції щодо 

формування 

сільських та 

культурних 

туристичних 

напрямків у басейні 

Чорного моря,  

обґрунтовано 

напрями розвитку 

туристичної освіти 

та її впливу на 

формування 

конкурентоспромо

жності країн 

Чорноморського 

басейну. 

 

Х. Зовнішньоекономічна діяльність 

Немає. 
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ФОРМА Х-1 
Відомості про експорт науково-технічної продукції 

 

№ Предмет контракту 

(укр. та англ. 

мовами) 

Країна Фірма 

(повна 

назва укр. 

та англ. 

мовами) 

Надходження 

за 2016 р (в 

грн. або 

доларах) 

Термін протягом 

якого 

виконується 

контракт 

 

1 - - - - - 

Інформація відсутня. 

 

ХІ. Результати підприємницької діяльності 

ФОРМА ХІ-1 

Інформація 

про діяльність підприємницьких структур, заснованих за участю  

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

 

1. Назва підприємницької структури  Науково-консультаційний 

госпрозрахунковий центр (НКГЦ) ІПРЕЕД НАН України. 

2. НКГЦ заснований Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України, без права юридичної особи 

3. Рішення Вченої Ради Одеського відділення Інституту економіки АН УРСР 

від 23.09.1988 року (протокол №10). 

4. Дата держреєстрації та реєстраційний № -  

5. Відомості про внесення відповідних даних до Реєстру корпоративних прав 

держави: внесено 10 лютого 2011 року як відокремленого підрозділу 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України. 

6. Дані про керівника підприємницької структури:  Лайко Олександр 

Іванович, д.е.н., с.н.с., тел. 067 484-51-39 

7. Обсяг виконаних робіт з моменту створення 627,0 тис грн. В 2016р. 

фінансування не проводилося. 

8. Суми дивідендів, отриманих організацією НАН України – засновником у 

звітному році та очікувані суми на наступний рік (за підсумком роботи у 

звітному році), тис. грн.- не має. 

9. Кількість працюючих всього 8, в тому числі за сумісництвом - 8. 

10. Основні напрями діяльності (відповідно до установчих документів). 

 Надання консультаційних послуг за профілем наукової діяльності 

ІПРЕЕД НАНУ шляхом проведення консультацій, складних аналітичних і 

розрахункових робіт, а також надання інших одноразових послуг з 

актуальних питань економіки і управління для підприємств, організацій і 

установ народного господарства. 

 Організація маркетингових досліджень, інформування про стан 

ринкової економіки та тенденції її розвитку, як на Україні, так і в інших 

країнах. 
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 Розробка методик, виробка рекомендацій і пропозицій щодо 

впровадження нових методів господарювання в умовах ринкових відносин. 

 Методичне керівництво та оцінка соціально-економічних результатів 

впровадження розробок. Розробка нормативних актів. 

 Проведення експертиз рішень, що приймаються. 

 Інжинірингові послуги з розробки й освоєння виробництва нової 

продукції, технологічних процесів і систем управління. 

11. Назва проведених в минулому році науково-дослідних робіт та інших 

розробок: у 2016 році в НКГЦ ІПРЕЕД НАН України науково-дослідних 

робіт не проводилося. 

12. Найбільш значні результати. 

Адаптовано методику розрахунку Індексу людського потенціалу, 

розробленого ООН для дослідження країн і регіонів, до рівня окремого 

міста Іллічівськ. 

13. Готовність результатів до виробництва (%) - 100%. 

14. Готовність результатів до впровадження (%) - 100%. 

15. Можливість серії (кількість/рік) –. 

16. Наявність дослідних зразків –. 

17. Проблеми взаємодії ІПРЕЕД НАНУ із заснованим ним НКГЦ - відсутні. 

 

ФОРМА ХІ-2 
Інформація 

про корпоративні права держави в Інституті проблем ринку  

та економіко-екологічних досліджень НАН України 

 

№ 

з/п 

Об’єкти 

корпоративного 

права – акції, 

частки (паї) в 

статутному 

фонді СПД 

Назва СПД, 

організаційно-

правова форма 

господарювання, 

юридична адреса, 

місцезнаходження 

Майно НАН 

України, права 

користування 

яким внесені до 

стутатного 

фонду СПД; 

кількісна та 

вартісна 

характеристика 

Дозвіл 

Президії 

НАН 

України 

на участь 

у 

заснуванні 

СПД 

Представник 

НАН України, 

уповноважений 

на управління 

часткою у 

статутному 

фонді СПД 

(посада, П.І.Б., 

тел, E-mail) 

1 - - - - - 

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України спільної науково-технічної (іншої статутної) діяльності зі 

сторонніми організаціями не веде. 

 

XІІ. Діяльність дослідно-виробничої бази 

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України дослідно-виробничої бази немає. 
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ФОРМА  XІІ 
Показники діяльності Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Назва 

підприєм

ства 

К
о
д

 Є
Д

Р
П

О
У

 
Серед

ньо-

списко

ва 

чисель

ність 

праців

ників 

Кількість площ 

приміщень (кв.м.) 

Вартість ОЗ  

(тис. грн.) 

Факт. обсяг 

виконана них робіт 

(тис. грн.) 

Чистий 

прибуто

к 

(збиток) 

тис. грн.  

Заборгованість (тис. грн.) Середн

я 

зарплат

а (тис. 

грн.) 
зага

льн

а 

в т.ч. 

зданих 

в 

оренду 

(кв.м.) 

% від 

загаль

ної 

Пер

вісн

а  

Знос 

(тис. 

грн.) 

% від 

перві

сної 

 у тому числі Кредиторська  Дебіт

орськ

а 
Загал

ьна 

сума 

За 

замов

лення

ми 

Інсти

туту 

Для 

сторонн

іх 

організа

цій 

Зага

льн

а  

Пере

д бю-

джет

ом  

За 

комун. 

послуг

и 

З 

оплати 

праці 

Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологічни

х 

досліджень 

НАН 

України 

0553

9991 

106 2527,

6 

329,0 13 - - - 6072,7

15 

4874,2

56 

1198,45

9 

- - - - - 100,

0 

3303,0 
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ХІІІ. Кадри 

Кадрова політика Інституту спрямована на забезпечення спеціалістами 

вищої кваліфікації належного рівня науково-дослідницької роботи. Структура 

кадрів Інституту та його підрозділів визначається характером і основними 

напрямами наукової діяльності. На сьогодні в Інституті працює 

висококваліфікований колектив учених та спеціалістів, який здатний 

вирішувати поставлені перед ним завдання. 

1. На даний час, згідно штатного розпису, в Інституті працює 97 

співробітників, за основним місцем (середньооблікова кількість) –79, з них 42 - 

науковець: 20 докторів наук з них директор Інституту академік НАН України, і 

15 кандидатів наук, зокрема 14 – займають наукові посади, 1 – заступник 

директора з загальних питань (форма 1-к, додається). 

2. За звітний період співробітників Інституту не було обрано дійсними 

членами НАН України.  

3. План підготовки докторів і кандидатів наук виконано. У 2016 році 

співробітниками, аспірантами та докторантами Інституту (4 особи) було 

захищено 2 докторські та 2 кандидатські дисертації:  

1 співробітниця Інституту, яка закінчила докторантуру Інституту у 2015 

р., захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних 

наук – Нікішина О.В., 1979 р/н, спеціальність 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством. 

В особистому порядку підготував та захистив докторську дисертацію 

с.н.с. Інституту Рубель О.Є., 1976 р/н, за спеціальністю 08.00.06 – економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища. 

2 випускниці аспірантури Інституту Гришина Н.В., 1980 р/н, та 

Калбанцова-Райлян А.І., 1986 р/н, яка підготували та захистили дисертаційні 

роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальностями 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), 08.00.06 – економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища, відповідно. 

4. За звітний період спеціалізовані вчені ради провели 8 засідань, зокрема: 

Спеціалізована вчена рада Д 41. 177. 01 провела 5 засідань, спеціалізована 

вчена рада Д 41.177.02 провела 3 засідання. 

 В докторантурі Інституту навчається 3 докторанта, в аспірантурі 

Інституту - 29 аспірантів: з них 14 з відривом від виробництва (у тому числі 1 за 

контрактом), 15 без відриву від виробництва  (у тому числі 5 аспірантів за 

контрактом). 

План прийому до докторантури у звітному році виконано у повному 

обсязі, на 1 бюджетне місце зараховано 1 кандидата наук, співробітника 

Інституту за сумісництвом – Мельникова С.В. План прийому до аспірантури у 

звітному році виконано у повному обсязі: на 4 бюджетних місця зараховано на 

очну форму навчання зараховано 4 аспіранта, на заочну форму (за контрактом) 

- 4 аспіранта.  

З 3 випускників аспірантури з відривом від виробництва 2 зараховано на 

роботу до Інституту на посади інженера І категорії.  
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Два аспіранти, Андрієнко Н.М. та Малько О.В., що навчались без відриву 

від виробництва, достроково захистили дисертації.  

5. Отримують стипендію НАН України молоді вчені Інституту, які 

займають посади старшого наукового співробітника д.е.н., с.н.с. Нікішина О.В. 

та інженера І категорії Картишев Д.В. 

Стипендію Президента України для молодих вчених отримає старший 

науковий співробітник відділу міжрегіонального економічного розвитку 

Українського Причорномор’я, к.е.н., доц. Єрмакова О.А. 

6. Наукових співробітників, направлених на стажування в установи країн 

СНД та далекого зарубіжжя у звітному році не було.  

7. У рамках створених в Інституті спільних науково-учбових комплексів 

з: Одеським національним політехнічним університетом, Одеським державним 

екологічним університетом, Одеською академією харчових технологій, 

Одеським національним економічним університетом, Національним 

університетом кораблебудування ім. Макарова м. Миколаїв та двосторонніх 

договорів з Одеським національним університетом  ім.І.І. Мечнікова, 

виконується планова підготовка та поповнення молодими кадрами та 

спеціалістами, згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 №301. 

У звітному році було зараховано 2 спеціалісти у віці до 35 років, з них 2 

випускника аспірантури. У звітному році було звільнено 8 спеціалістів у віці до 

35 років. 

У 2016 році Інститут проводив такі заходи щодо добору здібної молоді та 

підготовки спільно з вузами спеціалістів для науки і виробництва:  

- продовжує діяти договір про створення Відділення з цільової підготовки 

навчально-наукового комплексу «Інноватика у сучасній економічній освіті та 

науці» з Одеським національним політехнічним університетом (ОНПУ); 

- продовжують діяти договори щодо функціонування науково-учбових 

комплексів з: Одеським національним політехнічним університетом, Одеським 

державним екологічним університетом, Національним університетом 

кораблебудування ім. Макарова м. Миколаїв та двосторонні договори з 

Одеським національним університетом ім.І.І.Мечникова та Полтавським 

національним технічним університетом ім. Ю. Кондратюка про 

співробітництво щодо проведення виробничих та переддипломних практик. 

В Інституті проходило виробничу та переддипломну практику, захищало 

дипломні проекти магістрів та спеціалістів 69 студентів, з них виконували 

дипломні роботи – 43 студентів. 

Одеський національний економічний університет – 61, виконували 

дипломні роботи – 36 студентів. 

Національна університет «Одеська морська академія» – 1 студент. 

Одеський національний політехнічний університет – 4, виконували 

дипломні роботи – 4 студенти. 

Одеський національний морський університет – 3, виконували дипломні 

роботи – 3. 

В Інституті проходили стажування та підвищенню кваліфікації 13 

викладачів: ОНПУ – 4, ОДЕкУ- 2, ОНМУ – 5, ОНЕУ – 1; НУ «ОМА» – 1. 
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8. Наукових співробітників, що працюють за контрактом - 6, з них:  гол.н.с. 

– 3, с.н.с. – 3. 

9. За сумісництвом в Інституті працює 10 співробітників на посадах: 

головного наукового співробітника - 4, старшого наукового співробітника – 2. 

Четверо з них мають науковий ступінь ‒ доктор економічних наук, двоє – 

кандидатів наук, троє наукове звання – професор і три – старших наукових 

співробітника.  

10. В 2016 р. не було працівників, які звільнились у зв’язку з виїздом на 

постійне проживання за межі України. 

11. Дані про пенсіонерів, що вийшли на пенсію згідно з Законом України 

«Про наукову та науково-технічну діяльність»: 

а) в Інституті працюють 5 наукових пенсіонерів за контрактом, яким 

призначено наукову пенсію: 4 мають науковий ступінь доктора наук (3 

економічних наук та 1 географічних) та 1 кандидат наук (філософських); 4 

мають вчене звання професора, 1 старший  науковий співробітник. 

б) У 2016 році науковим працівникам пенсії згідно з Законом України «Про 

наукову та науково-технічну діяльність» призначено не було.   

12. У поточному році були нагороджені співробітники Інституту: 

- Котлубай Олексій Михайлович – Премія імені Туган-Барановського 

М.І. за видатні наукові роботи в галузі економіки, за цикл праць «Формування 

сучасної морської транспортної політики України» (Постанова НАН україни 

№56 від 02.03.2016р.); 

- Лайко Олександр Іванович - Почесна грамота виконавчого комітету 

Одеської міської ради; 

- Хумарова Ніна Іпполитівна - Почесна Грамота Одеської обласної 

державної адміністрації за вагомі наукові досягнення та значний особистий 

внесок у екологізацію соціально-економічного розвитку регіону;  

- Нікішина Оксана Володимирівна - Почесна грамотою Одеської 

обласної ради  за вагомі наукові досягнення та значний особистий внесок у 

соціально-економічний розвиток регіону; 

- Єрмакова Ольга Анатоліївна - Премією Верховної Ради України 

найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних 

досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік нагороджена за роботу 

"Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі 

кластерної моделі та інституційних важелів стимулювання 

зовнішньоекономічної діяльності" (Постанова Верховної Ради України від 

07.09.2016 № 1495-VIII); нагорода «За кращу доповідь» за доповідь «Досвід 

європейської регіональної інноваційної політики для регіонів України» на ІІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених 

«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та 

перспективи вирішення» (14-15 квітня 2016 р., м. Львів, 

http://www.conf.inem.lviv.ua) 

 

http://www.conf.inem.lviv.ua/
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СПИСОК 

співробітників, аспірантів, докторантів та здобувачів ІПРЕЕД НАН України, а також співробітників інших установ, які захистили 

докторські та кандидатські дисертації у 2016 році у спеціалізованих вчених радах  

Д 41.177.01 та Д 41.177.02 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Рік 

народ

ження 

Дата 

захисту 

дисертації 

Науковий ступінь, 

одержаний в 

результаті захисту 

дисертації, шифр 

спеціальності 

Закінчив аспірантуру (з відривом чи без 

відриву, рік закінчення) або підготував 

дисертацію в особистому порядку 

СПІВРОБІТНИКИ ІНСТИТУТУ 

1 Рубель Олег Євгенович 1976 27.05.2016 д.е.н., 08.00.06 Підготував в особистому порядку 

АСПІРАНТИ, ДОКТОРАНТИ ІНСТИТУТУ 

2 Гришина Наталія Володимирівна 1980 30.06.2016 к.е.н., 08.00.04 Закінчила аспірантуру Інституту проблем ринку 

та економіко-екологічних досліджень НАН 

України у 2015 р. (без відриву від виробництва) 

3 Нікішина Оксана Володимирівна 1979 28.04.2016 д.е.н., 08.00.03 Закінчила у 2015 р. Докторантуру ІПРЕЕД НАНУ 

4 Калбанцова-Райлян Алла 

Ігорівна 

1986 04.03.2016 к.е.н., 08.00.06 Закінчила аспірантуру Інституту проблем ринку 

та економіко-екологічних досліджень НАН 

України у 2005 р. (без відриву від виробництва) 

СПІВРОБІТНИКИ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРИКРІПЛЕНІ ЗДОБУВАЧАМИ ДО ІНСТИТУТУ 

5 Єфімова Ганна Вікторівна 1974 30.06.2016 д.е.н., 08.00.04 Підготувала в особистому порядку  

6 Зеркіна Оксана Олександрівна 1975 08.07.2016 к.е.н., 08.00.05 Підготувала в особистому порядку 

7 Мачуга Надія Зіновіївна 1975 03.03.2016 д.е.н., 08.00.03 Підготувала в особистому порядку 

8 Нестерова Катерина Сергіївна 1984 28.04.2016 к.е.н., 08.00.03 Пдготувала в особистому порядку 

СПІВРОБІТНИКИ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

9 Аверіхіна Тетяна Володимирівна 1973 04.03.2016 к.е.н., 08.00.06 Закінчила аспірантуру ОНПУ у 2005 р. (без 

відриву від виробництва) 

10 Князєва Тетяна В’ячеславівна 1980 07.10.2016 д.е.н., 08.00.06 Пдготувала в особистому порядку 

11 Любченко Вікторія Олегівна 19846 07.10.2016 к.е.н., 08.00.04 Закінчила аспірантуру ОНМУ у 2011 р. (з 

відривом від виробництва) 

12 Судник Надія Віталіївна 1975 27.10.2016 к.е.н., 08.00.04 Закінчила аспірантуру ОНМУ у 2015 р. (без 

відриву від виробництва) 

13 Шаталова Людмила Семенівна 1983 03.03.2016 к.е.н., 08.00.05 Закінчила аспірантуру ОНЕУ 2015 р. (з відривом 

від виробництва) 
 

7
7
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XІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

 

Обсяг закупівель у 2016 році наукових приладів, обладнання, 

персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, 

програмних продуктів: загальний обсяг зазначених закупівель 165,9 тис. грн., в 

т.ч. за рахунок: 

- загального фонду державного бюджету 80,5 тис. грн., в т.ч. 

централізованого матеріально-технічного забезпечення (через ДУМТЗ НАН 

України); 

- спеціального фонду державного бюджету 85,4 тис. грн. 

 

ФОРМА XІV-1 
№ 

п/п 

Назва приладу, марка, фірма 

виробник, країна 

Вартість закупівлі 

(тис. грн.) 

Загальний фонд Держбюджету Спеціальний 

фонд Держ-

бюджету 

 Унікальні прилади і обладнання 

вартістю понад 100 тис. грн. 
Всього в т.ч.  через ДУМТЗ 

НАН України 

1 2 3 4 5 

- Закупівлі не здійснювались - - - 

Разом:    

 

ФОРМА XІV-2  
№ 

п/п 

Назва приладу, марка, фірма 

виробник, країна 

Вартість закупівлі 

(тис. грн.) 

Загальний фонд Держбюджету Спеціальний 

фонд Держ-

бюджету 

 Прилади та обладнання (крім 

ПЕОМ) вартістю від 10 тис. 

грн. до 100 тис. грн.  

Всього в т.ч.  через ДУМТЗ 

НАН України 

1 2 3 4 5 

1. Закупівлі не здійснювались - - - 

Разом:    

 

ФОРМА XІV-3 
№ 

п/п 

Джерела придбання ПЕОМ Кількість (шт.) Вартість закупівлі 

(тис. грн.) 

1 Загальний фонд Держбюджету   

2 в т.ч.  через ДУМТЗ НАН України 27 80,5 

3 Спеціальний фонд Держбюджету 61 85,4 

 Разом: 88 165,9 

 

ФОРМА XІV-4 
№ 

п/п 

Назва приладу (українською 

мовою та мовою оригіналу) і його 

марка, фірма- виробник, країна 

Обґрунтування потреби 

закупівлі приладу 

(обладнання) в розрізі  

наукової тематики, що 

виконується установою 

Вартість, 

дол. США 

або євро 

1 2 3 4 

1. - - - 
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XV. Стан інформаційного забезпечення  

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України 

 

Інститут забезпечений комп’ютерними засобами у кількості – 74 од. (у 

тому числі 17 од. непридатні до експлуатації та знаходяться в процесі передачі 

до «Академвторресурс») 

В поточному році не було придбано жодної одиниці устаткування. Також у 

2016 році були придбані комплектуючі та зібрані 2 комп’ютери. 

Інститут користується ліцензійним  програмним забезпеченням (6 

програм), зокрема: Windows 7 Corporate, Windows 8 Corporate, NOP 32 

Antivirus, Star Office 8, Medoc. 

Інститут має два підключення до комп’ютерної мережі Internet -  з ПАТ 

«Укртелеком» та з Державним підприємством науково-телекомунікаційного 

центру «Українська академічна дослідницька мережа» Інституту фізики 

конденсованих систем НАН України. В Інституті створена та впроваджена 

локальна комп’ютерна мережа (згідно Розпорядження Президії НАН України 

№783 від 07.12.2007р. «Про перелік установ НАН України, які мають 

підключитися до академічної інформаційно-обчислювальної мережі у 2007 

році»).  

Обчислювальна техніка використовується для обробки текстів, 

статистичної обробки даних, вирішення задач за допомогою прикладних 

програм. Діє електронна пошта та сайт Інституту.  

Інститут користується платним зовнішнім цифровим ресурсом для 

розміщення веб-сторінки. 

Експлуатацією і супроводженням засобів інформатизації в Інституті 

зайнятий 1 спеціаліст. 

Проблемними питаннями, що потребують вирішення в Інституті є: 

оновлення існуючого комп’ютерного обладнання та придбання додаткового; 

поліпшення інформаційного забезпечення, поповнення ліцензійним 

програмним забезпеченням, коштами на придбання та модернізацію техніки. 
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ФОРМА ХV-1 
Електронні інформаційні ресурси 

Внутрішні ресурси 

Назви ресурсів, які є 

власністю установи 

Категорія ресурсу (веб-

сторінка, е-бібліотека, 

база даних та знань, 

словник , науковий звіт, 

документ, нарис, аудіо 

запис тощо) 

Текстовий опис змісту 

ресурсу, включаючи 

резюме або реферат для 

об’єктів 

документального 

характеру та опис 

змісту візуальних або 

звукових об’єктів 

Характеристика 

формату цифрового 

представлення ресурсу, 

його розмірності 

(об’ємні просторові 

та/або часові 

параметри), стандарти 

тощо 

Цифрові адреси 

ресурсів до яких є 

телекомутаційний 

доступ 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

Зовнішні ресурси 

Назви платних 

цифрових ресурсів, які 

використовує 

установа 

Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-

бібліотека, база даних та знань, 

словник , науковий звіт, документ, 

нарис, аудіо запис тощо) 

Текстовий опис змісту ресурсу, 

включаючи резюме або реферат для 

об’єктів документального характеру та 

опис змісту візуальних або звукових 

об’єктів 

Цифрові адреси ресурсів 

1 2 3 4 

Інститут проблем 

ринку та економіко-

екологічних 

досліджень НАН 

України 

Веб-сторінка Інституту Веб-сторінка Інституту містить дані по 

Інституту: історію створення, видавничу 

діяльність, науково-дослідні відділи, 

наукові кадри, конференції та семінари 

http://www.impeer.od.ua 

 

Сайт збірника наукових праць 

«Економічні інновації» 

Веб-сторінка містить дані про склад 

редакційної колегії, архів номерів та 

вимоги до оформлення статей 

http://www.ei.impeer.od.ua 
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ФОРМА XV-2 
Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, 

що передплачувались Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

НАН України в 2016 році 

 

№ Назва 

наукового 

журналу 

Видавник Кількість 

примірникі

в, що 

передплачу

ються 

Форма 

(паперова чи 

електронна) 

Вартість 

річної 

передпла

ти 

1 2 3 4 5 6 

1.  Проблеми 

науки 

Центр научно-технической 

информации и содействия 

инновационному развитию 

Украины 

1 паперова 220 

 

2.  Офіційний 

вісник України 

Міністерство юстиції України 1 паперова 5346,96 

3.  Вісник НАНУ «Вісник НАН України» 1 паперова 665,04 

4.  Економіст Ін-т екон. та прогнозування 

НАН України 

1 паперова 578,52 

5.  Економіка 

України 

Міністерство економіки 

України, Міністерство фінансів 

України, Національна академія 

наук України 

1 паперова 638,52 

6.  Порти України Издательство «Порты 

Украины» 

1 паперова 705,12 

7.  Фінанси 

України 

Міністерство фінансів України 1 паперова 615,12 

8.  Економіка і 

прогнозування 

Інститут економіки та 

прогнозування НАН України 

1 паперова 239,48 

9.  Экономическая 

теория 

Інститут економіки та 

прогнозування НАН України" 

1 паперова 223,48 

10.  Наука та 

інновації 

Національна академія наук 

України 

1 паперова 514,48 

11.  Економіка і 

регіони 

Полтавський нац. тех. ун-т  1 паперова 1106,48 

12.  

 

Економіка та 

держава 

`Редакція журналу `Економіка 

та держава` 

1 паперова 878,52 

13.  Економіка 

АПК 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Редакція 

міжнародного науково-

виробничого журналу 

"Економіка АПК 

1 паперова 791,64 

14.  Інвестиції Чорноморський державний 

університет імені Петра 

Могили 

1 паперова 1517,04 

 

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими 

приладами 

Центрів колективного користування науковими приладами згідно з 

формою XVI в Інституті немає. 
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ФОРМА XVI 

 

Відомості про використання імпортного обладнання централізовано закупленого для 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
_______________________________________________________________________ 

(назва Центру колективного користування приладами ) 

 

№ 

п/

п 

Установа НАН 

України, ПІБ 

керівника центру 

(роб. Тел.), Веб-

сторінка де 

розміщена 

інформація 

Назва приладу, фірма виробник, 

рік постачання, країна 

Кількість 

співробітників 

Кількість облікованих днів роботи у 

звітному періоді 

Інше 

Наук. 

Співр. 

ІТР Разом Для 

власних 

потреб 

На 

профілак

тичні  

роботи 

Надан

о 

устано

-вам 

НАНУ 

Сторон

-нім 

органі-

заціям 

 - - - - - - - - - - 
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XVІІ. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення 

науково-дослідної діяльності в ЗМІ 

З метою популяризації наукових досліджень та висвітлення науково-

дослідної діяльності співробітниками відділу прийнято виконано наступне. 

Публікації у друкованих ЗМІ: 

- Буркинский Б.В. Работать для блага страны и региона // Вечерняя 

Одесса. – №6 (10267). - 19.01.2016р. (http://vo.od.ua/rubrics/lyudi-dela/34804.php). 

- Карпенко О.А., Хумарова Н.И. Туристические пути Черноморья // 

Вечерняя Одесса. – №15 (10276). - 9.02.2016р. 

(http://vo.od.ua/rubrics/ehkoklub/34967.php) 

- Горячук В.Ф. Зона свободной торговли Украина-ЕС, свободная ли? / 

В.Ф. Горячук // Газета «Вечерняя Одесса», май, 2016. 

- Лайко О.І. Соціальне підприємництво як суспільна необхідність  /О.І. 

Лайко // Науково-аналітичний журнал Наша перспектива. – 2016. - № 5(8). – С. 

20-23. 

- Бутенко А.И. Как решить проблему украинского бездорожья на пути к 

евроинтеграции"// Щотижневик 2000, №13 (766) 1 — 7 квітня 2016 р. 

Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.2000.ua/v-

nomere/derzhava/resursy/kak-reshit-problemu-ukrainskogo-bezdorozhja-na-puti-k-

evrointegraciib.htm 

- Андрєєва Н.М. Підтримка екологічно чистого виробництва прискорить 

інтеграцію України в ЄС: інтерв’ю [Електронний ресурс]. / ж-л «Економіст» - 

04.04.2016 (http://ua-ekonomist.com/12327-natalya-andryeyeva-pdtrimka-

ekologchno-chistogo-virobnictva-priskorit-ntegracyu-ukrayini-v-yes.html ) 

- Лайко О.И. Реформировать, чтобы соответствовать реальным нуждам 

общества // Вечірня Одеса. – 2016. - №47 (10308) // 26 апреля 2016 г. 

- Липинская А.А., Котлубай А.М. Как преодолеть асимметрию на рынке 

пассажирских перевозок? // Вечерняя Одесса. - №41 (10302). – 12 апреля 2016г.  

(http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/35419.php) 

- Котлубай А. Сильный попутный ветер в украинские паруса когут 

обеспечить народные депутаты/ Александр Курлянд, Михаил Постан, Алексей 

Котлубай//Голос Украины, 2016.-№217(6471)- с.14. 

- Мартиенко А.И. Отечественное виноделие: украинские реалии и 

европейские перспективы // Вечерняя Одесса. – №66 (10327). - 14.06.2016р. 

(http://vo.od.ua/rubrics/ehkonomika-i-finansy/35840.php) 

- Осипов В.Н. Стратегия развития – с участием громады / В.Н. Осипов // 

Вечерняя Одесса – 23 февраляя 2016 року. - №21. – С. 1. 

(http://vo.od.ua/rubrics/ehkonomika-i-finansy/35072.php). 

Про роботу співробітників Інституту опубліковано статтю на Інтернет 

порталі: 

- «Підсумки діяльності наукової групи ІПРЕЕД НАНУ в Лиманському 

районі» // InfoLiman – Інформаційний портал Лиманського району. – 13 грудня 

2016. 

- Коментарі «Голосу Америки» щодо міжнародних проблем і проблем 

України «Гипотетические сценарии для Крыма – испытание для украинской 

http://vo.od.ua/rubrics/lyudi-dela/34804.php
http://vo.od.ua/rubrics/ehkoklub/34967.php
http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/resursy/kak-reshit-problemu-ukrainskogo-bezdorozhja-na-puti-k-evrointegraciib.htm
http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/resursy/kak-reshit-problemu-ukrainskogo-bezdorozhja-na-puti-k-evrointegraciib.htm
http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/resursy/kak-reshit-problemu-ukrainskogo-bezdorozhja-na-puti-k-evrointegraciib.htm
http://ua-ekonomist.com/12327-natalya-andryeyeva-pdtrimka-ekologchno-chistogo-virobnictva-priskorit-ntegracyu-ukrayini-v-yes.html
http://ua-ekonomist.com/12327-natalya-andryeyeva-pdtrimka-ekologchno-chistogo-virobnictva-priskorit-ntegracyu-ukrayini-v-yes.html
http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/35419.php
http://vo.od.ua/rubrics/ehkonomika-i-finansy/35840.php
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власти»: http://www.golos-ameriki.ru/a/tb-on-trumpand-ukraine/3445934.html  

(Дергачов В.О.). 

- Інтерв’ю Балтійському інформаційному агентству «Мир вошёл в эпоху 

глобальной нестабильности»: http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-

obshchestvo/070116-ukraine/ (Дергачов В.О.). 

Регулярно здійснюються виступи на місцевому телебаченні за тематикою 

популяризації результатів наукових досліджень Інституту, а саме:  

- 4.02.2016р. прийнято участь у Відкритих зборах членів Асоціації 

«Регіональний центр компетенції розвитку круїзного туризму в 

Чорноморському регіоні «Cruise Black Sea» (CBS)»: http://www.blacksea-

cruises.com (Рубель О.Є.) 

- 16.04.2016р. на 7-му каналі на тему: «Добровільне об’єднання громад 

с.Сичавка, Любопіль, Нові Біляри, Візирка» (Осипов В.М.);  

- 19.04.2016р. інтерв’ю на Комінтернівському ТV на тему: «Добровільне 

об’єднання громад с.Сичавка, Любопіль, Нові Біляри, Візирка» (Осипов В.М.); 

- 20.04.2016р. на телеканалі «3-й цифорвий» на тему: «Перспективи 

реформування економічної системи та стимулювання соціально-економічного 

розвитку інвестиційними заходами» (Лайко О.І.); 

- 07.10.2016р. на телеканалі «Град», участь в передачі «Про головне» на 

тему: «Перспективи впливу податкової реформи на соціально-економічний 

розвиток» (Лайко О.І.); 

- 28.10.2016р. на телеканалі «Град», участь в передачі «Про головне» на 

тему: «Перспективи впливу підвищення мінімальної заробітної плати в 2017 

році на соціально-економічний розвиток» (Лайко О.І.) 

-  Котлубая О.М. Начало отопительного сезона положено. Сколько будет 

стоить за газ и тепло в новом году. И что означает предложение правительства 

оплачивать коммуналку в рассрочку?: інтерв`ю / Програма «О Главном» //ТК 

«Град». – 23.10.2016р. http://grad.ua/programmy-tv/o-glavnom/67231-o-glavnom-

23102016.html. 

- Котлубай О.М. Щодо нових тарифів на газ для населення та динаміку 

цін: інтерв`ю / Медіагрупа ГЛАС. – 01.05.2016р. (http://glasweb.com/) 

-  Котлубай О.М. Щодо пропозицій виходу з економічної кризи: інтерв`ю 

/ «Гость в студии» // Третій цифровий канал. – 06.06.2016р. 

https://www.youtube.com/watch?v=foJO8WykrQ0 

 

XVІІІ. Заключна частина 

Наукові дослідження Інституту в 2017 році спрямовуються на розробку по 

запланованій відомчій тематиці та перспективним госпрозрахунковим роботам з 

урахуванням трансформації продуктивних сил та децентралізації державних 

систем управління. Відповідними рішеннями Бюро Відділення економіки НАН 

України на 2017 рік у науковій діяльності Інституту визначені такі перспективні 

дослідження:  

- Концептуальні засади і пропозиції щодо формування сприятливого 

інституціонального середовища соціально-економічного розвитку регіонів. 

http://www.golos-ameriki.ru/a/tb-on-trumpand-ukraine/3445934.html
http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/070116-ukraine/
http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/070116-ukraine/
http://www.blacksea-cruises.com/
http://www.blacksea-cruises.com/
http://grad.ua/programmy-tv/o-glavnom/67231-o-glavnom-23102016.html
http://grad.ua/programmy-tv/o-glavnom/67231-o-glavnom-23102016.html
http://glasweb.com/
https://www.youtube.com/watch?v=foJO8WykrQ0
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- Теоретико-методологічні основи формування системи технологічного 

підприємництва для збільшення внутрішнього споживання інноваційних 

товарів.  

- Методологічні засади формування інтеграційних механізмів розвитку 

товарних ринків. 

 - Методичні засади виміру ризикового навантаження в умовах переходу 

соціо-еколого-економічних систем від нестабільного до екологоорієнтованого 

розвитку. 

- Обґрунтування ефективних форм власності у рекреаційно-туристичному 

природокористуванні приморських регіонів України та їх інституційне, 

інструментальне і фінансове забезпечення. 

 - Інституціональні засади управління  асиметрією світових ринків 

транспортних послуг 

У 2017 році продовжиться робота по реєстрації збірника наукових праць 

«Економічні інновації» у міжнародній наукометричній базі даних. 

Продовжиться залучення до випуску збірника наукових праць кошти 

комерційних структур, органів регіонального управління і місцевого 

самоврядування, вищих навчальних закладів регіону, зацікавлених громадських 

організацій, юридичних та фізичних осіб. Планується сформувати в Інституті 

базу об’єктів інтелектуальної власності та авторського права співробітників 

Інституту; залучати контингент магістрів та практичних робітників ВУЗів до 

наукової роботи та виконання досліджень і навчання у цільовій аспірантурі.  

З метою розширення комунікаційних зв’язків та популяризації наукових 

досліджень Інституту планується вдосконалити роботу локальної мережі 

Інституту, впроваджуючи системні заходи щодо подальшого розвитку 

електронних інформаційних ресурсів, забезпечення оргтехнікою (комп’ютери, 

сканери, вихід в Інтернет, ксерокс), розширення доступу до бази статистичної 

інформації; придбання наукової літератури та періодичних видань для 

бібліотеки, а також підтримка належної роботи офіційного сайту Інституту. 

Інститут передбачає подальше вдосконалення системи впровадження 

наукових розробок та пропозицій у управлінську та господарську практику, в 

тому числі: 

- для покращення співробітництва органів влади з науковою та 

громадською спільнотами, Інститутом подано оновлені пропозиції щодо 

створення Науково-експертної ради з реалізації політики сталого розвитку 

області при Одеській обласної державній адміністрації та розроблено 

Положення про її діяльність; 

- вживатимуться заходи щодо впровадження  розроблених та поданих до 

Одеської обласної державної адміністрації документів із реалізації Програми 

соціально-економічного розвитку південно-західного регіону Одеської області 

(Нижній Дунай); 

- прийняти участь у дослідженні проблеми оздоровлення території навколо 

Тілігульського та Куяльницького лиманів, вирішення проблем оз. Сасик та 

прилеглих до нього територій, а також екологічних проблем у 

Нижньодунайському регіоні; 
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- нарощуватиме участь наукового колективу Інституту у міжнародних 

програмах та грантах для збільшення частки позабюджетного фінансування в 

загальному обсязі фінансування; 

-  в наступному році буде продовжена робота в трьох міжнародних 

проектах: великомасштабному проекті ЄС «Інвентаризація, оцінка та 

зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському 

регіоні України, Румунії та Республіки Молдова»; «Danube.INCO-NET» та 

«REED-BASE» в межах 7-ої рамкової програми Європейської комісії. 

У 2016 році продовжувала ускладнюватись загальна ситуація з 

фінансуванням не тільки наукових розробок, а зокрема всієї діяльності 

Інституту: 

- за рахунок позабюджетних коштів та на кошти авторів було здійснено 

фінансування видавництва наукової продукції; 

- передплату вітчизняних та зарубіжних наукових журналів було 

проведено за рахунок коштів спеціального фонду – 16 987,34 грн; 

- на забезпечення життєдіяльності Інституту витрачено 203,00 тис. грн. 

(придбання матеріалів, надання послуг, в т.ч. аналітично-інформаційних, 

фінансування відряджень тощо) та на оплату комунальних послуг – 513,00 тис 

грн.  

Середня заробітна плата співробітників складає 3303 грн.  

Недостатність фінансування не дозволяє своєчасно оновлювати 

обчислювальну, множувальну та копіювальну техніку та  засоби зв’язку.  

Інститут продовжує: 

 вдосконалювати позитивний досвід роботи навчально-наукових 

освітніх комплексів, створених з ВУЗами регіону з метою пошуку та відбору 

перспективної молоді в аспірантуру; 

 практику договірних відносин та підготовку докторів наук за 

державним замовленням у докторантурі  для залучення їх до подальшої роботи 

в Інституті; 

 роботу по розширенню надання Інститутом платних наукових послуг. 

При відкритті нової тематики планується запровадити практику 

оформлення індикативних планів підготовки науково-практичних розробок (на 

термін виконання НДР) в інтересах зацікавлених органів державного та 

регіонального управління, місцевого самоврядування. 

Інститутом у 2017 році продовжиться робота по отриманню грантів на 

реалізацію спільних проектів з партнерами з України та Молдови для участі в 

конкурсі на здобуття міжнародного гранту за програмами транскордонного 

співробітництва («Територіальне співробітництво країн Східного партнерства 

Молдова-Україна (ЕаРТС)», ERASMUS+, Басейн Чорного моря 2016-2020 

тощо). 
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Форма XІІІ-1 
Д О В І Д К А 

про чисельний і віковий склад наукових працівників 

 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України  

за 2016 р. 

№№ 

п/п 

 

Найменування показників 

Одиниця 

вимірювання 

Всього 

по 

комплексу 

У тому числі: 

інститут дослідно-

виробнича 

база 

(ДЗ, ЕВ, НТЦ) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Загальна чисельність 

працівників за основним місцем 

роботи (без сумісників) на 

31.12.2016р. 

(у т.ч. жінок) 

чол. 79 (55жін)   

2. Чисельність наукових 

працівників (без сумісників) за 

контрольним списком на кінець 

року (у т.ч. жінок) 

чол. 

% до п.1 

42 (28) 

53% 

  

3. Середній вік наукових 

працівників 

 

середн. вік 

сума рік/чол 

51 

2150/42 

  

 з   них   

а/. за  ступенем: 

    

3.1 доктора наук (без членів НАН 

України) 

середн. вік 

сума рік/чол 

57 

1088/19 

  

3.2 кандидата наук середн. вік 

сума рік/чол 

44 

622/14 

  

 б/. за посадами:     

3.3 науково-керівний склад середн. вік 

сума рік/чол 

64 

192/3 

  

 в т.ч. зав.відділами середн. вік 

сума рік/чол 

65 

196/3 

  

3.4 головні наукові співробітники середн. вік 

сума рік/чол 

64 

324/5 

  

3.5 провідні наукові співробітники середн. вік 

сума рік/чол 

48 

145/3 

  

3.6 старші наукові співробітники середн. вік 

сума рік/чол 

51 

765/15 

  

3.7 наукові співробітники середн. вік 

сума рік/чол 

35 

71/2 

  

3.8 молодші наукові співробітники середн. вік 

сума рік/чол 

32 

129/4 

  

3.9 інші наукові співробітники 

(головні, провідні та інші 

професіонали) 

середн. вік 

сума рік/чол 

46 

328/7 
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ФОРМА XIII-2 

 
Окремі чисельні показники, 

що характеризують стан роботи з молодими науковцями (віком до 35 років) в 

Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 2016 р. 

 

1. Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2016 р.: 

Президента України для молодих учених 1 

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених - 

НАН України для молодих учених 1 

 

Форми підтримки для молодих учених: 

К-ть премій, 

грантів, 

стипендій, 

отриманих у 

звітному 

році 

2 Державні та академічні форми підтримки молодих учених 

Щорічна премія Президента України для молодих учених - 

Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 

розробок 

1 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України 

- 

Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих учених 

- 

Гранти Президента України для обдарованої молоді - 

Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених - 

Проекти НДР для молодих учених НАН України - 

Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих 

навчальних закладів за кращі наукові роботи 

- 

Додаткові відомчі теми для молодих учених, які виступали з 

науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України 

- 

3. Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх співробітників  

наукової установи 

  

(вказати назву премій або стипендій та їх розмір )   

4. Премії, стипендії, гранти для молодих учених, які засновані обласними та міськими 

державними адміністраціями 

  

(вказати назву форми адресної підтримки, її розмір, 

ким надана ) 
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5. Інші форми адресної підтримки молодих учених (що не включалися до 

вищезазначених, у тому числі міжнародні) 

  

(вказати назву форми адресної підтримки, ким надана, 

країна)  

 

6 Кількість молодих учених, яких направлено на стажування в установи чи організації 

(із зазначенням їх назви, а також назви установи (організації), яка профінансувала 

стажування): 

 СНД - 

  

 далекого зарубіжжя - 

  

7. Наявність у науковій установі функціонуючої ради молодих учених і 

спеціалістів та 
_є__ 

постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді __є_ 

8. Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на 

активізацію роботи з науковою молоддю в установі (школи, конференції, 

круглі столи молодих вчених тощо) 3 

X Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Обліково-аналітичне 

забезпечення інноваційної трансформації економіки України” 

V міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, молодих вчених і 

науковців «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту»; 

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми ринку та 

розвитку регіонів Україні в XXI столітті» 

(вказати назви заходів )  
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ФОРМА XIІІ-3  
П О К А З Н И К И  З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я  

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

молодими (віком до 35 років) науковими працівниками (за станом на 31.12.2016р.) 

 

Молоді вчені за посадами 

Разом мо-

лодих 

учених, які 

обіймають 

зазначені 

посади 

З них 

Науково-

керівний 

персонал 

Головні 

наукові 

співробіт-

ники 

Провідні 

наукові 

співробіт-

ники 

Старші 

наукові 

співробіт-

ники 

Наукові 

співробіт-

ники 

Молодші 

наукові 

співробіт-

ники 

Головні, 

провідні 

інженери та 

інші головні 

й провідні 

професіонал

и 

Докторант

и 

докторів 

наук 

кандидаті

в наук 

без 

ступеня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- - - 4 1 3 2 - 10 2 6 2 

 

Список молодих учених віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі 

Прізвище, ім’я, по батькові 
Дата народження 

(день/місяць/рік) 
Наукова ступінь /  

навчання в докторантурі 

Лайко Олександр Іванович 27.09.1981 Д.е.н. 

Нікішина Оксана Володимирівна 09.08.1979 Д.е.н. 

 
 



 

Форма ХІІІ-4 

 
Склад працівників Інституту проблем ринку та економіко екологічних досліджень 

НАН України за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем на 31.12.2016 

 

С
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З них 

За категоріями За освітньо-кваліфікаційним рівнем 

к
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м
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б
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м
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л
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ш
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л
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к
в
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ік

о
в
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р
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б

іт
н

и
к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

79 14 47 5 2 3 8 20 43 3 2 3 

 

Примітки: 1. Розподіл працівників за категоріями здійснюється згідно з 

посадами (професіями) відповідно до Класифікатора професій 

                      ДК003: 2010. 

                   2. Сума показників у колонках 2 – 7 має дорівнювати показнику у 

колонці 1. 

                   3. Розподіл працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

здійснюється згідно з документами про освіту (професійну  

                       підготовку). Працівники, які до набрання чинності Законом 

України «Про освіту» (23.06.1991 р.) здобули повну вищу освіту,  

                      відносяться до освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а ті, 

які здобули середню спеціальну освіту – до освітньо- 

                      кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

                   4. Сума показників у колонках 8 – 12 може бути меншою за 

показник у колонці 1 за рахунок працівників, які не мають  

                       спеціальної (професійної) освіти. 
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Заступник директора з 

загальних питань 
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Помічник 

директора, 

Вечканова Н.У. 

Відділ економіко-екологічних 

проблем приморських регіонів, 

завідуючий відділом  

д.е.н., с.н.с.  Купінець Л.Є. 

Відділ економічного 

регулювання 

природокористування, 

завідуючий відділом  

д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І. 

Відділ міжрегіонального 

економічного розвитку    

Українського Причорномор’я, 

завідуючий відділом акад. 

НАНУ, д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В. 

Відділ  

ринкових механізмів і 

структур, 

завідуючий відділом  

д.е.н., проф. Лисюк В.М. 

Відділ  

ринку транспортних  

послуг, 

завідуючий відділом  

д.е.н., проф. Котлубай О.М. 

Відділ  

розвитку  

підприємництва, 

завідуючий відділом  

д.е.н., проф. Бутенко А.І. 

Бухгалтерія 

Відділ кадрів 

Служби 

матеріально-

технічного та 

господарського 

забезпечення 

Вчений секретар, 

д.е.н., с.н.с. Хумарова 

Н.І. 

Наукова 

бібліотека 

Аспірантура 

Видавничий та 

копіювальний  центр 

Господарсько-

розрахунковий 

центр 

Архів 

Навчально-наукові 

комплекси та 

філії кафедр 

Заступник директора з наукової 

роботи, д.е.н., проф. Котлубай О.М.  

Рада молодих вчених  



 

Форми співпраці Інституту з ВУЗами України 
 

Навчально-наукові комплекси та філії кафедр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-наукові  

комплекси Філії кафедр 

ОНЕУ навчально-науковий комплекс «Економічна освіта і 

наука» (2004 р.) 

ОНАХТ навчально-науковий комплекс «Економічна наука і 

освіта» (2007 р.) 

ОНПУ навчально-науковий комплекс «Інноватика у 

сучасній економічній освіті та науці» (2007 р.) 

 «Міжнародних економічних відносин» 

(2007 р.) 

«Економіка промисловості»  

(2007 р.) 

«Обліку, аналізу і аудиту» (2007 р.), 

«Економіки підприємства» (2010 р.) та 

«Економічних систем та маркетингу» (2010 

р.) 

філія кафедри 

філія кафедри 

філія кафедри 

філія кафедри 

ОДЕкУ науково-навчально-виробничий комплекс 

«Екологічна економіка: освіта і наука» (2008 р.) 

Спеціальний структурний підрозділ 

«Віртуальний бізнес-інкубатор 

«ІННОВАТИКА» 

(2009 р.) 

Відділення цільової підготовки 

фахівців з підвищеним творчим 

потенціалом 

(2010 р.) 

«Менеджменту і економіки морського 

транспорту» (ОНМА, 2007р.) 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України 

«Економіки підприємства і 

підприємництва» (ОНМУ, 2007 р.) 
 

НУК ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв) навчально-

науковий комплекс «Прогресивні технології та 

інструменти економічної науки і освіти» (2008 р.) 
 

«Економіка природокористування»  

(2008р.), «Менеджмент природоохоронної 

діяльності» (2008р.) 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

 

Координація наукової діяльності ІПРЕЕД НАН України 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; 

Інститут економіки промисловості НАН України; 

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку НАН України; 

Інститут біології південних морів ім. О.А. Ковалевського 

НАН України; 

Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН 

України; 

Інститут географії НАН України; 

Дунайський біосферний заповідник НАН України; 

Південний науковий центр НАН України та МОН України. 

Одеський національний політехнічний університет; 

Одеський національний економічний університет; 

Одеський державний екологічний університет; 

Одеська державна академія будівництва та архітектури; 

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова; 

Одеська національна академія харчових технологій; 

Одеський інститут фінансів Українського державного університету 

фінансів та міжнародної торгівлі; 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова; 

Національний університет «Одеська морська академія»; 

Одеський національний морський університет; 

Одеський регіональний інститут держуправління Національної 

академії держуправління при Президентові України. 

Інститут проблем 

ринку економіко-

екологічних досліджень  

НАН України 

 

- Національний інститут стратегічних досліджень 

при Президентові України;  

- Інститут комплексних транспортних проблем; 

- УкрНДІ екологічних проблем;  

- Науково-дослідний економіний інститут 

Мінекономрозвитку України; 

- Державна екологічна академія післядипломної 

освіти та управління; 

- Державне підприємство Конструкторське бюро 

«Південне». 

Донецький державний університет економіки та торгівлі ім. Туган–Барановського; 

Хмельницький державний університет; 

Сумський державний університет; 

Сумський національний аграрний університет; 

Херсонський національний технічний університет; 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м.Миколаїв); 

Українська академія банківської справи НБУ (м.Суми); 

Національний авіаційний університет (м.Київ); 

Тернопільській національний економічний університет (м.Тернопіль); 

Національний лісотехнічний університет України (м.Львів); 

Луцький національний технічний університет; 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка; 

Проводить спільно з академічним сектором  

науки фундаментальні та прикладні  

дослідження з актуальних завдань  

сучасної економіки 

Проводить спільно з відомчими та галузевими 

науково-дослідними установами прикладні 

дослідження з актуальних завдань 

господарської практики 

Готує висококваліфіковані кадри для 

ВУЗів, НДІ та забезпечує їх стажування на 

Інститутській базі 

Забезпечує співпрацю у системі 

підготовки спеціалістів в учбових 

закладах м. Одеси 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

 

Впровадження результатів наукових напрацювань ІПРЕЕД НАН України 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інститут проблем ринку 

економіко-екологічних 

досліджень НАН України 

Міністерство транспорту України; 

Міністерство екології та природних ресурсів України; 
Міністерство аграрної політики і продовольства 

України; 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

ЖКГ України; 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України. 

Державний департамент рибного господарства; 

Державною службою України з питань 

регуляторної політики та підприємництва; 

Державна інспекція сільського господарства; 

Державне агентство екологічних інвестицій 

України; 

Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України. 

Адміністрація Президента України 

Кабінет Міністрів України 

Комітет Верховної Ради України з питань промислової 

політики та підприємницьтва, 

Комітет Верховної Ради; з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування; 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти; 

Комітет Верховної Ради з питань підприємництва, регуляторної 

та антимонопольної політики 

Департамент екології та природних ресурсів при Одеській 

облдержадміністраціїі; 

Департамент агропромислового розвитку при Одеській 

облдержадміністраціїі; 

Управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку 

при Одеській облдержадміністраціїі; 

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради; 

Департамент культури та туризму Одеської міської ради; 

 

Одеська обласна державна адміністрація; 

Херсонська обласна державна адміністрація; 

Миколаївська обласна державна адміністрація; 

Одеська міська рада; 

Ізмаїльська міська рада; 

Іллічівська міська рада; 

Одеський міський виконавчий комітет; 

Одеська обласна Федерація профспілок; 

Одеське обласне управління статистики; 

Одеська обласна організація роботодавців 
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