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Вступ 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

створено згідно постанов Президії Академії наук УРСР №127 від 8.05.91р. та №270 від 

7.10.1991 р. на базі Одеського відділення Інституту економіки АН Української РСР 

(заснованого Постановою Президії АН УРСР №168 від 26.05.1970 р.). 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 Президії Національної академії наук України, рішеннями Відділення 

економіки, а також Концепцією розвитку Національної академії наук України на 2014-

2023рр. та спрямовує свої дослідження для отримання та використання нових знань у 

галузі підвищення ефективності реалізації ринкових реформ національного, регіонального 

рівнів та рівня об`єднаних територіальних громад, формування механізмів та інструментів  

впровадження соціо-економіко-екологічної політики, активізацію міжсекторальних 

взаємозв’язків щодо розбудови інвестиційного та інноваційного потенціалу територій, в 

умовах децентралізації систем управління,  доведення наукових і науково-практичних 

знань до стадії їх використання для задоволення соціальних, економічних і освітніх 

потреб та інноваційного розвитку країни.  

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 2018 р. проводились дослідження за 

вісьма темами, зокрема чотири відомчих фундаментальних теми, одна прикладна тема, 

одна тема за цільовими програмами наукових досліджень Відділення економіки НАН 

України, одна тема за цільовою програмою наукових досліджень НАН України та одна 

науковий проект молодих вчених.  В рамках пріоритетних напрямів наукових досліджень 

в Інституті виконується 9 міжнародних грантових проектів. 

Фундаментальні дослідження та прикладні розробки Інституту у 2018р. розвивають  

і поглиблюють теоретичні та методологічні засади, формують науково-прикладний 

фундамент  розвитку інтеграційних механізмів функціонування товарних ринків в 

Україні, вдосконалення відносин власності у рекреаційно-туристичному 

природокористуванні, екологобезпеченого розвитку секторів національної економіки та 

Українського Причорномор`я, ефективного використання технологічного підприємництва 

для розвитку ринку інноваційних товарів, формування пріоритетів державної політики 

розвитку інтермодальних и мультимодальних перевезень. Виконання співробітниками 

Інституту завдань міжнародних грантів сприяло просуванню науково-прикладної 

інформації та налагодженню наукового діалогу з зарубіжними партнерами.  

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; 
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●  інституційні механізми екологізації економіки; 

●  подолання територіальних диспропорцій та модернізація управління соціально-

економічним розвитком південних регіонів України. 

Згідно розпорядження Президії Національної академії наук України  від 01.12.2017р. 

№658 «Про оцінювання діяльності наукових установ НАН України у 2018 році» в ІПРЕЕД 

НАН України 30-31 травня 2018 року було проведено оцінювання ефективності наукової 

та науково-організаційної діяльності за період 2013–2017 рр. За результатами оцінювання 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України віднесено до 

категорії «А» (всі наукові відділи Інституту отримали категорію «А» ), що затверджено 

постановою Президії НАН від 11.07.2018 № 241.  

Згідно розпорядження Президії НАН України №403 від 20.07.2018р. та постанови 

Президії НАН України № 232 від 11.07.2018р.  про затвердження розподілу та напрямів 

використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку 

пріоритетних напрямів наукових досліджень» на 2018 рік, Інститут виконує НДР 

«Економіко-екологічні пріоритети «зеленої економіки» у контексті сталого розвитку 

України» . 

Відповідно до розпорядження Президії НАН України №571 від 11.10.2018р. к.е.н., 

с.н.с. Єрмакова О.А. отримала грант НАН України дослідницьким групам  молодих 

учених  НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами науки і 

техніки на 2018-2019рр. на тему «Розробка стратегій інноваційного розвитку для регіонів 

України на засадах глокалізації (на прикладі Одеської області)». 

Інститут приймає участь у реалізації 3 міжнародних програм (Дунайська 

транснаціональна Програма ЄС INTERREG, Спільна операційна програма 

транскордонного співробітництва «Басейн Чорного моря 2014-2020рр.», «Еразмус+»), в 

рамках яких виконує  9 міжнародних проектів. 

В звітному періоді співробітниками Інституту опубліковано 8 монографій, загальним 

обсягом 104,51 др. арк., 24 розділи у колективних монографіях (з них 9 - зарубіжних),  2 

брошури (5,35 др. арк. ), 4 збірники наукових праць «Економічні інновації», 4 випуски 

електронного науково-практичного журналу «Економіка. Екологія. Соціум», та понад 120 

статей в наукових журналах і збірниках (в т.ч. 13 статей - наукових журналах і збірниках, 

що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science). Загальний обсяг 

публікацій склав 294,54 др. арк. 

В Інституті працює аспірантура та докторантура, 2 спеціалізовані вчені ради з 

присудження наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук з наступних 

спеціальностей: 

Д 41.177.01 (кількість засідань - 13): 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): 

протягом звітного року за цією спеціальністю проведено захист 2 докторських та 3 

кандидатських дисертацій; 

 08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища: 

протягом звітного року за цією спеціальністю проведено захист 1 докторської та 4 

кандидатських дисертацій; 

та  Д 41.177.02 (кількість засідань - 12): 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством: протягом звітного року 

за цією спеціальністю проведено захист  5 кандидатських дисертацій;  
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08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка: протягом звітного року за 

цією спеціальністю проведено захист 3 докторських та 1 кандидатської дисертацій. 

 

Структура наукових підрозділів Інституту 

Назва підрозділу Завідуючий  

відділом 

Напрями досліджень 

Відділ ринкових механізмів 

та структур 

Зав. відділом д.е.н., 

проф. 

Лисюк В.М. 

Теоретичні проблеми та розробка науково-

практичних рекомендацій щодо розвитку 

ринкових відносин та формування механізмів 

регулювання економічних систем 

Відділ ринку 

транспортних послуг 

д.е.н., проф. 

Ільченко С.В. 

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 та механізмів 

міжрегіональних та транскордонних 

взаємозв`язків 

Відділ економіко-

екологічних проблем  

приморських регіонів 

д.е.н., проф. 

Купінець Л.Є. 

Методологія інституційних засад екологізації 

секторів національної економіки та 

господарське освоєння природно-ресурсного 

потенціалу Українського Причорномор’я 

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 

природокористуванням 

д.е.н., с.н.с. 

Мартієнко А.І. 

Теоретичні та прикладні засади економіки 

природокористування щодо сталого розвитку 

територіальних економіко-екологічних систем 

 

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: 

Висунуті і доведені гіпотези, що: ефективна реалізація ринкових інтеграційних 

механізмів можлива при наявності повноцінної розвинутої інституціональної бази, 

спрямованої на їх підтримку, яка регламентує дію інтеграційних механізмів та інституцій 

(державні, недержавні, міжнародні організації, фонди); визначено суб’єктно-матеріальну 

структуру інтеграційних механізмів у процесі їх реалізації на вітчизняних товарних ринках у 

складі господарюючих на ринку суб’єктів; запропоновані критерії вибору цільових 

інтеграційних механізмів для їх впровадження на стратегічних товарних ринках та принципи 

формування. (Лисюк В.М., Нікішина О.В.) 

Виявлено закономірності розвитку технологічного підприємництва та розроблено 

методологічні засади розвитку ринку основних груп інноваційних товарів в Україні, а також 

запропоновано організаційні засади забезпечення розвитку та ефективного використання 
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інноваційного потенціалу технологічного підприємництва. (Бутенко А.І., Шлафман Н.Л., 

Уманець Т.В.). 

 

Розвиток транспортно-транзитного потенціалу України та механізми його 

реалізації: 

Обґрунтовано базові принципи формування методології вибору інструментів державної 

транспортної політики України серед яких основними є: системне поєднання із положеннями 

міжнародних конвенцій та європейського законодавства; економічна спроможність основних 

напрямків реалізації національної транспортної політики відповідно до економічного стану 

країни та першочергових потреб національного господарства з урахуванням національних 

особливостей функціонування та розвитку окремих видів транспорту України. 

Обґрунтовано стратегічні напрями та принципи здійснення транспортної політики 

розвитку інтермодальних та мультимодальних перевезень національних та транзитних 

вантажів. (Ільченко С.В., Котлубай О.М.). 

 

Інституційні механізми екологізації економіки: 

Розроблено наукові засади ідентифікації системних ризиків та загроз процесам 

екологізації у реальному секторі економіки, зокрема: морегосподарському, аграрному, 

паливно-енергетичному комплексах; розроблено методологічний базис і методичні підходи 

до оцінки ризикових подій в умовах трансформації соціо-економіко-екологічних  систем; 

визначено ризик-профілі секторальної екологізації. (Купінець Л.Є., Степанов В.М.). 

Розвинуто наукові засади та принципи формування організаційно-економічного 

механізму узгодження інтересів та подолання конфліктів відносин власності на природні 

рекреаційні ресурси, а також розроблено систему інструментів його реалізації. Розроблено 

інституційні засади реалізації прав і форм власності на природні рекреаційні ресурси, що 

спрямовані на приріст природного капіталу в натуральному і вартісному виразі та 

вдосконалення структури їх привласнення.  (Мартієнко А.І., Хумарова Н.І.). 

Науково обґрунтовано теоретичні положення та інституційне підґрунтя формування 

інноваційної парадигми впровадження «зеленої економіки» у вітчизняну економіку, що 

передбачає поетапний перехід від екологічно спрямованої інноваційно-інвестиційної 

політики у системі «циркулярної економіки» з подальшою трансформацією її до всеосяжної 

моделі «інклюзивної економіки». (д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М.) 

 

Подолання територіальних диспропорцій та модернізація управління соціально-

економічним розвитком південних регіонів України 

Запропоновано методичний підхід до оцінки якості інституціонального забезпечення 

розвитку регіонів та територій базового рівня, який ґрунтується на концепції 

компліментарного поєднання складових інституціонального середовища, що забезпечують 

функціональність територіальних економічних систем  в основу якої покладено їх 

індикатори розвитку. (акад. Буркинський Б.В., Лайко О.І.). 

Розроблено методичний підхід до визначення сценаріїв формування регіональної 

інноваційної політики в Україні на засадах глокалізації, в основу якого покладено 

трьохвимірну класифікаційну систему (інноваційна діяльність, соціальний капітал, 

міжнародна діяльність) та інституціональну матрицю вибору інструментів регіональної 

інноваційної політики, які систематизовано за компонентами регіонального інноваційного 
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розвитку та групами інститутів регіональної інноваційної системи  (акад. Буркинський Б.В., 

Лайко О.І., Єрмакова О.А.). 

 

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища 

та сталого розвитку 

Вперше обґрунтовано доцільність застосування в системі управління економічним та 

екологічним розвитком Куяльницького лиману і прилеглих до нього територій 

екосистемного і поліфункціонального підходів з метою більш ефективного використання 

його унікальних біоресурсів. Обґрунтовано доцільність державної підтримки та інтеграції 

зусиль об’єднаннях територіальних громад (ОТГ), як співвласників унікального природно-

рекреаційного об’єкту, басейну Куяльницького лиману. (А.І. Мартієнко, Н.І. Хумарова). 

 

АНОТОВАНІ ЗВІТИ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ТЕМАТИКОЮ ІНСТИТУТУ ЗА 2018 Р. 

 

Виконання відомчої фундаментальної тематики: 

НДР «Розвиток відносин власності у рекраційно-туристичному природокорисуванні 

приморських регіонів України» (науковий керівник д.е.н., с.н.с. 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 «Формування засад державної політики розвитку інтермодальних і 

мультимодальних перевезень національних та транзитних вантажів» (науковий керівник 

д.е.н., проф. С.В. Ільченко, реєстраційний №0118U000204, строк виконання 01.01.2018-

31.12.2020 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 01.2016 – 12.2018рр.). 
 

Виконання відомчої прикладної тематики: 

НДР «Формування сприятливого інституціонального середовища соціально-

економічного розвитку регіонів (на прикладі українського Причорномор’я)» (наукові 

керівники: академік НАНУ, д.е.н., проф. Б.В. Буркинський, д.е.н., с.н.с. О.І. Лайко, 

реєстраційний № 0116U008689, строк виконання 01.2017 – 06.2019рр.). 

 

Цільова програма наукових досліджень Відділення економіки НАН України 

«Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року” 

(Рішення Бюро Відділення економіки  НАН України, протокол № 11 від  

03.11.2016р.) 

НДР «Розвиток ринку інноваційних товарів на основі використання потенціалу 

технологічного підприємництва» (науковий керівник д.е.н., проф. А.І. Бутенко, 

реєстраційний № 0117U004213, строк виконання  01.2017р. – 06.2019р.). 
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НАУКОВИЙ ПРОЕКТ,  

що виконується за грантом НАН України дослідницьким лабораторіям/групам 

молодих вчених НАН України 

 «Розробка стратегій інноваційного розвитку для регіонів України на засадах 

глокалізації (на прикладі Одеської області)» (науковий керівник: к.е.н., доцент Єрмакова 

О.А., реєстраційний №0118U100246, строк виконання 01.10.2018–31.12.2019 р.). 

 

Виконання додаткової відомчої прикладної тематики 

за КПКВК 6541230 

НДР «Економіко-екологічні пріоритети «зеленої» економіки у контексті сталого 

розвитку України» (науковий керівник д.е.н., с.н.с. Н.М. Андрєєва, реєстраційний № 

0118U006524, строк виконання  09.2018р. – 12.2019р.). 

 

Госпдоговірна тема НДР  

НДР «Інституціональне забезпечення формування Визирської об’єднаної 

територіальної громади (ВОТГ)» (наукові керівники д.е.н., с.н.с. Лайко О.І., д.е.н., проф. 

Осипов В.М.; період виконання – 04.04.18 -30.11.18; договір № 1/18 від 04.04.2018). 

 

ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ 

1. «Розвиток транскордонної інноваційної платформи / кластеру для використання 

Очерету звичайного (Phragmitas Australis) біомаси в якості джерела сталої енергетики (REED 

BASE)» № 76845. 2016-2018 рр. 

Установи партнери: Всесвітній фонд охорони природи (Румунія), Заповідник Дельта 

Дунаю (Румунія), Асоціація транскордонного співробітництва (Молдова).  

2. “Made in Danube” - Транснаціональне співробітництво з перетворення знань у 

маркетингові продукти та послуги для сталого розвитку Дунайського співтовариства в 

майбутньому». 2017-2019 рр. 

Установи партнери: Центр Соціальних Інновацій (м.Відень) (Австрія), Єдиний 

Дослідницький Центр (JRC) (ЄС).  

3.  «Транснаціональне кластерне  співробітництво в аграрно-продовольчому секторі, 

на основі методу розумної  спеціалізації у Дунайському регіоні - S3Claster», 2018-2021рр. 

Установи партнери: Центр Регіонального розвитку Мунтяни (Румунія). 

4. “Marine and River Litter Elimination New Approach” (“Новий підхід в усуненні 

морського і річкового забруднення”) – MARLENA eMS BSB – 139, 08.2018-08.2020рр. 

Установи партнери: Муніціпалітет м. Деміркей/ Demirkoy Municipality (Туреччина), 

Асоціація зелених країн / elena Strand a Association (Болгарія), Асоціація сталого розвитку 

 Прут-Дунай  м. Галац /Asocia ia pentru De voltare Durabil  ”Prut - Dun re” Gala i (Румунія), 

Центр екологічного консультування м. Кагул / Ecological Counseling Center Cahul (Молдова), 

Муніципалітет м. Малко-Тирново /Malko Tarnovo Municipality (Болгарія). 

5. “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin” (“Стійка сільсько-

господарська торговельна мережа в Чорноморському басейні”)- AgriTradeNet eMS BSB - 383, 

08.2018 - 11.2020рр.  

Установи партнери: Торговельна асоціація Тессалоніки (Греція), Бургаська торгово-

промислова палата (Болгарія), Фонд Галаті для сприяння розвитку малих та середніх 

приватних підприємств (Румунія), Бізнес-асоціація  Бізнес-консалтинговий центр" 

(Молдова),  Муніціпалітет м. Деміркей 
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6. «Подолання нездатності сприяти вторинному підприємництву в Дунайському 

регіоні» (Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region 

(Danube Chance 2.0). 07.2018-07.2021  

Установи партнери:IFKA Громадська неприбуткова організація з Індустріального 

розвитку (Угорщина), Стейнбес (Steinbeis 2i GmbH - Німеччина), Центр Соціальних 

Інновацій (Австрія) та інші. 

7. «Стале фінансування позитивних соціальних змін» (Leveraging Finance 4 positive 

Social Change - Finance4SocialChange). 07.2018-07.2021. 

Установи партнери: IFKA Громадська неприбуткова організація з Індустріального 

розвитку (Угорщина), Центр Соціальних Інновацій (Австрія), Агенція з фінансування 

соціального підприємництва (Німеччина) та інші. 

8. «Master in Smart Transport and Logistics for Cities» SmaLog (Розумний транспорт і 

логістика для міст) (№585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP, 2018-2020рр. 

Установи партнери: Римський університет Ла Сап'єнца, Харківський національний 

університет міського господарства імені о. М. Бекетова, Національний університет 

 Львівська політехніка,  Житомирський державний технологічний університет, 

Національний транспортний університет, Грузинський технічний університет, Батумська 

державна морська академія, Сілезький університет у Катовицях, Університет прикладної 

науки: технологія, бізнес та дизайн. 
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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 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загаль-ний 

фонд 

спеціаль-ний 

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 0 х 0 х 0 

фундаментальні дослідження; х 0 х 0 х 0 

прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України 1 х 0 х 100,000 х 

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм 

фундаментальних досліджень НАН України**,  

в тому числі: 

0 х 0 х 0 х 

2.1.1. в межах бюджетної програми 6541030 0 х 0 х 0 х 

2.1.2. в межах бюджетної програми 6541230 0 х 0 х 0 х 
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2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм 

прикладних досліджень НАН України ***,  

в тому числі: 

0 х 0 х м х 

2.2.1. в межах бюджетної програми 6541030 0 х 0 х 0 х 

2.2.2. в межах бюджетної програми 6541230 0 х 0 х 0 х 

2.3. Тематика, що виконувалась в рамках спільних конкурсів з: 0 х 0 х 0 х 

Українським науково-технологічним центром (УНТЦ) (прикладні 

дослідження), в тому числі: 
0 х 0 х 0 х 

в межах бюджетної програми 6541030 0 х 0 х 0 х 

в межах бюджетної програми 6541230 0 х 0 х 0 х 

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

Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS) 

(фундаментальні дослідження), в тому числі: 
0 х 0 х 0 х 

в межах бюджетної програми 6541030 0 х 0 х 0 х 

в межах бюджетної програми 6541230 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: 0 х 0 х 0 х 

фундаментальні дослідження; 0 х 0 х 0 х 

прикладні дослідження. 0 х 0 х 0 х 

2.4. Наукові, науково-технічні, проекти  та розробки **** (прикладні 

дослідження), в тому числі: 
0 х 0 х 0 х 

2.4.1 в межах бюджетної програми 6541030 0 х 0 х 0 х 

2.4.2 в межах бюджетної програми 6541230 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. Наукові гранти дослідницьких лабораторій (груп) 1 х 0 х 100,000 х 

2.7. Інфраструктурні програми ***** (прикладні дослідження).       



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

13 

2.7.1. в межах бюджетної програми 6541030  х 0 х 0 х 

2.7.2. в межах бюджетної програми 6541230       

3. Відомча тематика: 7 - 3 - 8591,4490 0 

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових 

програм відділень НАН України (фундаментальні дослідження),  

в тому числі: 

0 х 0 х 0 х 

3.1.1. в межах бюджетної програми 6541030 1 х 0 х 1270,680 х 

3.1.2. в межах бюджетної програми 6541230 0 х 0 х 0 х 

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за 

бюджетною програмою 6541030 . 
4 х 3 х 4884,681 х 

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за 

бюджетною програмою 6541030 . 
1 х 0 х 936,088 х 

3.4. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541140  

(прикладні дослідження). 
0 х 0 х 0 х 

3.5. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за 

бюджетною програмою 6541230 . 
0 х 0 х 0 х 

3.6. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за 

бюджетною програмою 6541230 . 
1 х 0 х 1500,000 х 

4. Пошукова тематика: 0 х 0 х 0 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. х 9 х 2 х 1677,362 

5.1. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із 

вітчизняними та іноземними замовниками (фундаментальні 

дослідження). 

х 1 х 1 х 30,000 

5.2. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із 

вітчизняними та іноземними замовниками 

(прикладні дослідження). 

х 0 х 0 х 0 

5.3. Тематика, що виконувалась за рахунок грантів міжнародних та 

закордонних організацій: 
х 0 х 0 х 0 

фундаментальні дослідження; х 8 х 1 х 1647,362 

прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

Загалом 8 9 3 2 8691,4490 1677,362 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

14 

 

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 Усьог

о 

У т.ч. на замовлення організацій 
Усього 

У т.ч. контрактів з 

іноземними замовниками м.Києва України Зарубіжжя 

1 - 1 - 30,0 - 0,289 1 

 

ІІІ-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів 

державної влади 

Протягом звітного року на замовлення органів державної влади Інститутом проведено та підготовлено низку науково-експертних 

матеріалів, зокрема: 
 

2018 

1.  Експертний висновок до законопроекту України «Про управління відходами». 
Директорат інновацій та трансферу технологій 

МОН України,  вих.№ 2/603 від 19.11.2018 

2.  

Експертний висновок стосовно питань виконання Регіональної програми збереження та 

відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2018 роки та обговоренні 

напрямів і заходів збереження і відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману 

на 2019-2023 роки. 

 

Департамент екології та природних ресурсів 

Одеської обласної державної адміністрації.(вих. 

06-24/5031 від 20.11.2018) 

3.  
Пропозиції до проекту Регіональної програми щодо розвитку громад та охорони Куяльницького 

лиману. 

4.  

Підготовлено наукове обґрунтування щодо створення заказнику загальнодержавного значення 

«Озеро Картал» (2141,2 га) на території Ренійського району Одеської області (за підтримки 

міжнародного проекту PAN NATURE, MIS ETC 1718). 

 

Департамент екології та природних ресурсів 

Одеської обласної державної адміністрації №05-

45/3219 та №05-45/3218  від 16.07.2018р. 
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5.  

Підготовлено наукове обґрунтування щодо створення заказнику загальнодержавного значення 

«Озеро Кагул» (1411.0 га) на території Ренійського району Одеської області (за підтримки 

міжнародного проекту PAN NATURE, MIS ETC 1718). 

6.  
Пропозиції щодо організаційно-економічного обґрунтування порядку фінансування 

громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. 

Міністерство екології та природних ресурсів 

України, 

вих. №б/н від 14.07.2018 р. 

7.  

Пропозиції до проекту Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища 

в Україну 2017р. 

 

Міністерство екології та природних ресурсів 

України . вих. №2/444 від 16.07.2018 р 

Національна академія наук України 

Сектор проблем навколишнього середовища НОВ 

Президії НАН України 

8.  
Експертний висновок щодо формування законодавчого забезпечення здійснення концесійної 

політики в Україні 

Комітет Верховної Ради України з питань 

транспорту (вих. 22/545 від 05.10.2018), 

Міністерство інфраструктури України (вих. 

22/544 від 05.10.2018) 

9.  

Наукове обґрунтування та експертний висновок щодо актуальних питань вдосконалення 

управління морським і річковим транспортом України для Асоціації портів України «Укрпорт» 

та Мінінфраструктури України 

 

Міністерство інфраструктури України (вих. №б/н 

від 12.03.2018) 

10.  

Експертний висновок щодо порівняння проектів законів України  «Про Стратегію сталого 

розвитку України до 2030 року» та «Про Стратегію впровадження моделі збалансованого 

розвитку України до 2030 року» 

Верховна Рада України, Комітет з питань науки 

та освіти, вих. №2/555 від 22.10.2018 р. 

 

11.  
Пропозиції щодо невідкладної необхідності формування нової морської політики України 

 

Рада національної безпеки і оборони України, без. 

вихід. номеру 

вих. № б/н від 24.10.2018 р. 

12.  
Експертний висновок щодо розгляду порушення Україною процедур Конвенції ЄСПО по справі 

ГСХ «Дунай-Чорне море» 

Верховна Рада України, вих. № 2/652 від 

05.12.2018 р. 

13.  

Експертне консультування громад базового рівня Лиманського (колишнього Комінтернівського) 

району Одеської області щодо впровадження стратегій соціально-економічного розвитку з 

врахуванням сучасних вимог до процесу децентралізації управління економічним розвитком та 

забезпечення конкурентних та ефективних умов для добровільного об’єднання громад 

Лиманська районна рада Одеської області 

 

вих. № б/н від 23.11.2018 р. 

14.  

Експертиза наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, 

які працюють (навчаються) у ЗВО та НУ, що належать до сфери управління МОН на отримання 

фінансування у 2018 р. з державного бюджету 

Міністерство освіти і науки України 

(протягом року) 
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ІV. Використання результатів досліджень у народному господарстві 

одиниць 

Класифікація наукової (науково-технічної) 

продукції 

Створено 

продукції 

Впроваджено 

продукції 

Фундаментальні 

дослідження 
Прикладні дослідження 

Фундаментальні 

дослідження 
Прикладні дослідження 

Загальний 

фонд 
Спеці. фонд 

Загальний 

фонд 
Спеці. фонд 

Загальний 

фонд 
Спеці. фонд 

Загальний 

фонд 
Спеці. фонд 

1. Види виробів (прилади і системи, пристрої, 

агрегати, установки та їх компоненти; лабораторні 

макети і дослідні зразки; хімічні речовини, 

препарати, біологічно активні речовини; програмні 

продукти) 

        

1.1. з них техніки         

2. Технології         

3. Матеріали         

4. Сорти рослин та породи тварин         

5. Методи, теорії (в тому числі і наукові 

концепції) 

        

6. Інше:         

6.1. Заключні чи проміжні звіти 5 1 1   1   

6.2. Монографії (або їх глави) 20  6  20  6  

6.3. Підручники, посібники, довідники, словники 4    4    

6.4. Рекомендації, методичні рекомендації, 

технологічні рекомендації, методики, технологічні 

інструкції. 

       

 

6.5. Проекти законодавчих та нормативних актів 

(закон, концепція, стратегія, стандарт тощо) 
3    3   

 

6.6. Математичні моделі         

6.7. Технічна документація, технічні умови, 

стандарт, регламент, тощо 
       

 

6.8.Наукові, аналітичні доповіді та записки 37 1 15  27 1 8  

6.9.Експертні (науково-експертні) висновки 14  15  14  15  

6.10. Штами та лінії мікроорганізмів, культури 

клітин; дослідні та експериментальні зразки 

біологічного походження, колекції 
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За бюджетною програмою 654 1230 

1. Види виробів (прилади і системи, пристрої, 

агрегати, установки та їх компоненти; лабораторні 

макети і дослідні зразки; хімічні речовини, 

препарати, біологічно активні речовини; програмні 

продукти) 

 Х  Х  Х  Х 

1.1. з них техніки  Х  Х  Х  Х 

2. Технології  Х  Х  Х  Х 

3. Матеріали  Х  Х  Х  Х 

4. Сорти рослин та породи тварин  Х  Х  Х  Х 

5. Методи, теорії (в тому числі і наукові концепції) 1 Х  Х 1 Х  Х 

6. Інше:  Х  Х  Х  Х 

6.1. Заключні чи проміжні звіти 1 Х 1 Х  Х  Х 

6.2. Монографії (або їх глави) 3 Х 6 Х 3 Х 6 Х 

6.3. Підручники, посібники, довідники, 

словники 
 Х  Х  Х  Х 

6.4. Рекомендації, методичні рекомендації, 

технологічні рекомендації, методики, 

технологічні інструкції. 

 Х  Х  Х  Х 

6.5. Проекти законодавчих та нормативних 

актів (закон, концепція, стратегія, стандарт 

тощо) 

 Х  Х  Х  Х 

6.6. Математичні моделі  Х  Х  Х  Х 

6.7. Технічна документація, технічні умови, 

стандарт, регламент, тощо 
 Х  Х  Х  Х 

6.8.Наукові, аналітичні доповіді та записки 1 Х 15 Х 1 Х 5 Х 

6.9.Експертні (науково-експертні) висновки  Х  Х  Х  Х 

6.10. Штами та лінії мікроорганізмів, культури 

клітин; дослідні та експериментальні зразки 

біологічного походження, колекції 

 Х  Х  Х  Х 
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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 2018 р. підготовлено та надіслано в органи влади, 

установи та організації 74 аналітичні та доповідні записки, наукові доповіді, пропозицій до 

законопроектів та методик, а також 29 експертних висновків та рекомендацій, загалом 

впроваджено 78 розробок. До вищих державних органів влади (Верховна Рада України та 

Комітети Верховної Ради України, Рада національної безпеки і оборони України, профільних 

міністерств та відомств) надіслано 25 розробок, отримано 4 акти впровадження. 
 

За бюджетною програмою 6541030: 

 

До Ради національної безпеки і оборони України: 

Доповідна записка «Щодо невідкладної необхідності формування нової морської 

політики України» (вих.№20/513  від 10.12.2018 р.).  

Відгук: Рада національної безпеки і оборони України (вих. №1621/11-09/2-18 від 

24.10.2018 р.). 

 

До Верховної Ради України 

Доповідна записка «Щодо коригування пунктів до законопроекту “Про концесії” 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» (вих. № 116 

від 05.09.2018 р. від Асоціації портів України “Укрпорт” Голові Верховної Ради України 

Парубію А.В. як додаток до рішення засідання Ради Асоціації портів України від 

31.08.2018 р.) 

 

До Комітету Верховної Ради України з питань транспорту: 

Доповідна записка «Формування законодавчого забезпечення здійснення концесійної 

політики в Україні» (вих. №22/545 від 05.10.2018 р.; До Міністерства інфраструктури 

України вих. № 22/544 від 05.10.2018 р.).  

Відгук: Комітет Верховної Ради України з питань транспорту вих. 526/325 від 

04.12.2018р. 

Доповідна записка «Проблеми формування правового режиму концесійної діяльності в 

Україні» (вих. №22/545 від 05.10.2018 р.; До Міністерства інфраструктури України вих. 

№22/544 від 05.10.2018 р.). 

Аналітична записка «Теоретичні основи формування та розвитку державної політики у 

сфері мультимодальних і інтермодальних перевезень в Україні та світі» (вих. № 22/712 від 

20.12.2018 р.) . 

 

До Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування 

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи: 

Доповідна записка «Пропозиції щодо вдосконалення адміністративного управління в 

сфері рекреаційно-туристичного природокористування (на прикладі лікувальних ресурсів)» 

вих. 2/699 від 18.12.2018 р.; До Департаменту екології та природних ресурсів Одеської 

обласної державної адміністрації вих. 2/675 від 11.12.2018 р.; До Міністерства 
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економічного розвитку та торгівлі України вих. 2/696 від 17.12.2018 р.). 

 

До Міністерства екології та природних ресурсів України: 

Доповідна записка «Організаційно-економічне обґрунтування порядку фінансування 

громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля» (без вих. номеру).  

Відгук: Міністерство екології та природних ресурсів України, вих. №5/3-7/6 584-18 

від 04.07.2018 р. 

Доповідна записка «Організаційно-економічні механізми мінімізації транскордонного 

впливу надзвичайних ситуацій» (вих. №20/700 від 18.12.2018).  

Аналітична записка «Аналіз стану соціо-економіко-екологічної ситуації у басейні 

Куяльницького лиману та визначення перспектив його розвитку» (вих. 2/421 від 

05.07.2018р.; До Міністерства економічного розвитку та торгівлі України вих. 2/420 від 

05.07.2018р.; До Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації вих. 2/413 від 04.07.2018р.; До Департаменту культури та туризму Одеської 

міської ради вих.2/424 від 05.07.2018р.; До Управління туризму, рекреації та курортів 

Одеської обласної державної адміністрації вих. 2/417 від 05.07.2018р.).  

Відгук: Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації вих. 3837/06-21/3118 від 10.07.2018р. 

Доповідна записка «Рекомендації щодо удосконалення організаційно-економічного 

механізму природокористування в басейні Куяльницького лиману» вих. 2/422 від 05.07.2018 

р.; До Міністерства економічного розвитку та торгівлі України вих. 2/419 від 05.07.2018р.;  

До Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації  вих.2/414 від. 04.07.2018 р.; До Департаменту культури та туризму Одеської 

міської ради вих.2/423 від 05.07.2018 р.; До Управління туризму, рекреації та курортів 

Одеської обласної державної адміністрації вих.2/418 від 05.07.2018 р.).  

Відгук: Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації вих. 3836/06-21/3117 від 10.07.2018р. 

Аналітична записка «Тенденції розвитку адміністративного управління рекреаційно-

туристичним природокористуванням у вітчизняній та міжнародній практиці» вих.21/459 від 

20.07.2018 р.; До Міністерства економічного розвитку та торгівлі України вих.21/457 від 

20.07.2018 р.; До Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної 

державної адміністрації  вих.21/458 від 20.07.2018 р.).  

Відгук: Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації вих. 4233/05-45/3420 від 30.07.2018р. 

Доповідна записка «Організаційно-економічний механізм погодження інтересів та 

розв’язання конфліктів суб’єктів власності на природні поліфункціональні ресурси в 

контексті розвитку рекреаційної сфери» вих.21/563 від 29.10.2018 р.; До Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України вих.21/562 від 29.10.2018 р.; До Департаменту 

екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації вих.21/565 від 

29.10.2018 р.; До Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської 

ради вих.21/560від 29.10.2018 р.; До Управління туризму, рекреації та курортів Одеської 

обласної державної адміністрації вих.21/564 від 29.10.2018 р.) 

Доповідна записка «Методологічні засади узгодження інтересів та розв’язання 

конфліктів щодо привласнення природних рекреаційних ресурсів» вих.21/567 від 

29.10.2018р.; До Міністерства економічного розвитку та торгівлі України вих.21/566 від 

29.10.2018р.; До Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

20 

адміністрації вих.21/569 від 29.10.2018р.; До Департаменту екології та розвитку 

рекреаційних зон Одеської міської ради вих.21/561 від 29.10.2018р.; До Управління туризму, 

рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації вих.21/568 від 

29.10.2018р.).  

Відгук: Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації вих. 7281/06-21/5510 від 18.12.2018р. 

 

До Міністерства інфраструктури України: 

Доповідна записка «Аналіз використання та розвитку портових потужностей з 

перевалки зернових вантажів» (вих. № 22/338 від 18.04.2018 р.). 

Аналітична записка «Напрями здійснення державної політики щодо розвитку 

мультимодальних та інтермодальних перевезень в Україні» (вих. № 22/713 від 20.12.2018 р.; 

До Асоціації портів України “Укрпорт” вих. № 22/714 від 20.12.2018 р.; До Департаменту 

транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради вих. № 22/637 від 

03.22.2018 р.). 

Аналітична записка «Головні принципи формування та ефективного впровадження 

державної політики у забезпечені інтермодальних перевезень в Україні» (вих. № 22/713 від 

20.12.2018 р.). 

 

До Міністерства економічного розвитку та торгівлі України: 

Доповідна записка: Методичні засади оцінки капіталізації суб’єктів господарювання 

України (вих. №9/704 від 19.12.2018; До Одеської обласної державної адміністрації вих. 

№9/705 від 19.12.2018)  

 

До Міністерства освіти і науки України: 

Аналітична записка «Методичні основи визначення напрямів вдосконалення 

інституціонального середовища інноваційної діяльності в регіоні» (вих. №9/716 від 

21.12.2018р.; До Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України вих. №9/715 від 21.12.2018р.)  

Доповідна записка «Методичний підхід до стратегування інноваційного розвитку 

регіонів на засадах глокалізації економічних процесів» (вих. №9/689 від 17.12.2018р.; До 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України вих. №9/690 від 17.12.2018р.; До Одеської обласної державної 

адміністрації вих. №9/688 від 17.12.2018; До Лиманської районної державної адміністрації 

Одеської області вих. №9/686 від 17.12.2018р.; До Одеського регіонального відділення 

Асоціації міст України вих. №9/687 від 17.12.2018р.).  

Відгук: Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства 

освіти і науки України вих. 19.4-25 від 31.01.2018р.; Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України вих. №8/31.3-9-18 від 

25.01.2018р. 

 

До Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України: 

Аналітична записка «Адміністративно-територіальна реформа України: економічний 

аспект» (вих. №9/703 від 19.12.2018р.; До Одеської обласної державної адміністрації вих. 

№9/705 від 19.12.2018р.)  
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До Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень МОН 

України та НАН України: 

Наукова доповідь «Морський код України (теоретико-методологічні та прикладні 

аспекти дослідження)» (вих. № 20/253 від 31.01.2018р.).  

Відгук: Міжвідомча координаційна рада з питань морських досліджень МОН України 

та НАН України (вхід №01/18 від 9.02.2018 р.) 

Доповідна записка «Концепция государственной научно-технической программы 

Украины в сфере морских исследований и технологий на период 2019-2023 годы 

(Предпроектные предложения)» (вих. №20/289 від 2.03.2018).  

Відгук: Міжвідомча координаційна рада з питань морських досліджень МОН України 

та НАН України вих.  №06/17 від 07.05.2018 р. 

 

До Одеської обласної державної адміністрації: 

Доповідна записка «Адміністративно-територіальна реформа України: системне 

уявлення» (вих. №9/530 від 28.09.2018р.).  

Відгук: Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської 

обласної державної адміністрації вих. №2611/03.2-06/2240 від 11.10.2018р. 

Доповідна записка «Інвестиційний потенціал Одеського регіону: оцінка і пропозиції по 

реалізації» (вих. №9/463 від 24.07.2018р.).  

Відгук: Управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва 

Одеської обласної державної адміністрації вих. №01-21/674 від 15.08.2018 р. 

Доповідна записка: Напрями вдосконалення інституціонального середовища 

інноваційної діяльності в регіонах Українського Причорномор’я (вих. №9/717 від 

21.12.2018р.; До Миколаївської обласної державної адміністрації  №9/719 від 21.12.2018р.; 

До Херсонської обласної державної адміністрації вих. №9/718 від 21.12.2018р.)  

 

До Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації: 

Наукова доповідь «Пропозиції щодо визначення економіко-екологічних ризиків 

ефективності інвестиційної діяльності політики ТТС та формування заходів щодо зменшення 

їх впливу на довкілля» (вих. №20/482 від 07.12.2017р.).  

Відгук: Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації вих. №7738/04-20/6795 від 23.01.2018р. 

Наукова доповідь «Ризики функціонування паливно-енергетичних об`єктів 

Українського Причорномор`я: принципи виявлення, врахування та реагування» (вих. 

№20/484 від 07.12.2017р.).  

Відгук: Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації вих. №7737/04-20/6794 від 23.01.2018р. 

Наукова доповідь «Методичні рекомендації щодо виміру ризикового навантаження та 

комплексної оцінки результативності екологічно орієнтованого управління транспортно-

технологічними системами» (вих. №20/483 від 07.12.2017р.).  

Відгук: Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації вих. №7739/04-20/6796 від 23.01.2018р. 
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До Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації:  

Доповідна записка «Інтеграційні механізми розвитку українського ринку плодоовочевої 

продукції» (вих. №26/514 від 19.12.2017р.).  

Відгук: Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації вих. 

№226/02/229 від 03.03.2018р. 

Доповідна записка «Інтеграційні механізми розвитку регіональних торваних ринків (на 

прикладі ринку молока та молочних продуктів)» (вих. №26/514 від 19.12.2017р.).  

Відгук: Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації вих. 

№226/02/229 від 03.03.2018р. 

Наукова доповідь «Розвиток садівництва та виноградарства в Одеській області» 

(вих. №26/6 від 12.01.2018 р.).  

Відгук: Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації вих. 

№78/02/82 від 25.01.2018р. 

Аналітична записка «Інтеграційні тенденції та механізми розвитку українського ринку 

хліба та хлібобулочних виробів» (вих. №26/8 від 12.01.2018 р.).  

Відгук: Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації вих. 

№79/02/81 від 25.01.2018р. 

Доповідна записка «Шляхи та механізми забезпечення логістичної цілісності 

національних товарних ринків» (вих. №26/556 від 22.10.2018 р.).  

Відгук: Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації вих. 

№02/1031 від 05.11.2018р. 

 

До Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської обласної 

державної адміністрації: 

Доповідна записка «Формування та ефективне впровадження державної політики у 

забезпечені розвитку транспортної інфраструктури регіонів України» (вих. № 22/264 від 

07.02.2018 р.).  

Відгук: Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської обласної 

державної адміністрації вих. № 199/04-08/128 від14.02.2018р. 

 

До Одеської обласної ради: 

Доповідна записка: Оцінка економічної доцільності формування Визирської об’єднаної 

територіальної громади Лиманського району Одеської області (вих. №9/416 від 05.07.2018р.)  

 

До Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької 

міської ради: 

Аналітична записка «Інтеграція локальних ринків у регіональну економічну систему» 

(вих. №26/453 від 23.11.2017 р.).  

Відгук: Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької 

міської ради, вих. №01/01-39/228 від 12.02.2018 р. 

 

До Одеської міської ради: 

Доповідна записка: Концепція розвитку ліфтового господарства м.Одеси (вих. № б/н, 

від 18.04.2018р.). 
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До Лиманської районної державної адміністрації Одеської області: 

Доповідна записка «Стратегування соціально-економічного розвитку як комплексний 

інструмент формування інвестиційного потенціалу регіону на прикладі Лиманського району 

Одеської області» (вих. №9/462 від 24.07.2018р.).  

Відгук: Лиманська районна державна адміністрація Одеської області вих. №2977/02-

14/15/02/2134 від 31.08.2018 р. 

 

До Харківської районної державної адміністрації Харківської області: 

Наукова доповідь «Методика оцінки інноваційного потенціалу технологічного 

підприємництва» (вих. №27/3 від 20.01.2018р.; До Головного управління статистики у 

Харківській області вих. №27/3 від 20.01.2018р.).  

Відгук: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Харківської 

районної державної адміністрації Харківської області вих. №19-9/31 від 30.01.2018р.; 

Головне управління статистики у Харківській області вих. №09-02-127-10 від 24.01.2018р. 

 

До Асоціації органів місцевого самоврядування Півдня Одеської області:  

Доповідна записка «Перспективи організації території пріоритетного розвитку зі 

спеціальним режимом інвестиційної діяльності в субрегіоні Нижній Дунай Одеської області» 

(№б /н, від 25.04.2018р.: До Громадської спілки «Південноукраїнська асоціація фермерів та 

приватних землевласників Одеської області «Буджацький степ» №б /н від 25.04.2018р.). 

Аналітична записка «Інституціональне забезпечення соціально-економічного розвитку 

територій: імплементація кращих практик  і локальні особливості (на прикладі Українського 

Причорномор`я)» (вих. №9/557 від 25.10.2018р.; До Громадської спілки «Південноукраїнська 

асоціація фермерів та приватних землевласників Одеської області «Буджацький степ» вих. 

№9/558 від 25.10.2018р.).  

Відгук: Громадська спілка «Південноукраїнська асоціація фермерів та приватних 

землевласників Одеської області «Буджацький степ» вих. №15 від 26.10.2018р. 

 

До Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря: 

Наукова доповідь «Методичні підходи щодо ризикового навантаження та оцінки 

ресурсно-екологічних резервів господарської діяльності об`єктів морських берегових зон» 

(вих. №20/217 від 15.01.2018р.).  

Відгук: Громадської ради при Державній екологічній інспекції Північно-Західного 

регіону Чорного моря вих. №ГР-1/01/18 від 25.01.2018р. 

 

До Об’єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром»: 

Аналітична записка «Інституційне забезпечення реалізації механізмів економічної 

інтеграції ринків зерна, зернових і хлібних продуктів» (вих. № 26/576 від 05.11.2018; До 

Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації вих. № 26/575 від 

05.11.2018р.).  

Відгук: Об’єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» вих. 

№26-3-4/40 від 29.11.2018р.; Управління аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації вих. № 02-18/1051 від 08.11.2018р. 

Доповідна записка «Першочергові заходи інституційного забезпечення впровадження 

інтеграційних механізмів на зернових і хлібних ринках України» (вих. лист № 26/576 від 
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05.11.2018р.; До управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації 

вих. № 02-18/1051 від 08.11.2018 р.). 

 

До ПрАТ «Южномормонтаж»: 

Наукова доповідь «Теоретико-методологічні основи формування політики 

відновлення та розвитку морської діяльності в Україні» (№2/489 від 13.08.2018 р.; До ТДВ 

«Чорноморгідробуд» №2/488 від 13.08.2018 р.).  

Відгук: ПрАТ «Южномормонтаж» (вхід №4/395 від 31.08.2018 р.); ТДВ 

«Чорноморгідробуд» (вхід №10-15 від 15.08.2018 р.). 

 

До Українського союзу промисловців і підприємців: 

Доповідна записка «Роль індустріальних парків у розвитку технологічного 

підприємництва в Україні» (вих. №27/584 від 13.11.2018р.). 

Аналітична записка: «Сучасні тенденції розвитку інноваційного підприємництва в 

Україні» (вих. №27/398 від 18.06.2018р.). 

Аналітична записка «Структурні деформації у промисловому комплексі України, які 

виникли внаслідок економічних криз, як перешкода розвитку ринку інноваційних товарів» 

(вих. №27/612 від 21.11.2018р.). 

 

До Президії НАН України 

Наукова доповідь  «Теоретико-методологічні засади регулювання трансформації 

інвестиційної системи України» (вих. №б/н, від 23.05.2018р. ) 

 

За бюджетною програмою 6541230: 

 

До Комітету Верховної Ради України з питань транспорту: 

Аналітична записка «Методичні положення щодо моніторингу економічно-екологічних 

індикаторів досягнення цілей сталого розвитку 9 «Створення стійкої інфраструктури» (вих. 

№ 22/724 від 21.12.2018 р.; До Міністерства інфраструктури України вих. № 22/722 від 

21.12.2018 р.; До Міністерства екології та природних ресурсів України вих. № 22/723 від 

21.12.2018 р.; До Департаменту управління транспортно-комунікаційної інфраструктури 

Одеської обласної державної адміністрації вих. № 22/721 від 21.12.2018 р.; До 

Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради 

вих. № 22/638 від 03.12.2018 р.). 

Аналітична записка «Методичні положення щодо моніторингу економічно-екологічних 

індикаторів досягнення цілей сталого розвитку 11 “Промисловість, інновації та 

інфраструктура» (вих. № 22/724 від 21.12.2018 р.; До Міністерства інфраструктури України 

вих. № 22/722 від 21.12.2018 р.; До Міністерства екології та природних ресурсів України 

вих. № 22/723 від 21.12.2018 р.; До Департаменту управління транспортно-комунікаційної 

інфраструктури Одеської обласної державної адміністрації вих. № 22/721 від 21.12.2018 р.; 

До Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської 

ради вих. № 22/638 від 03.12.2018 р.). 

 

До Державного агентства водних ресурсів України: 

Аналітична записка «Інституціональне забезпечення активізації процесу екологізації 

української національної моделі «зеленої» економіки» (вих. №20/701 від 18.12.2018р.; До 
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Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації 

вих. №б/н від 14.12.2018р.; До Управління аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації вих. №б/н від 10.12.2018р. ).  

Відгук: Державне агентство водних ресурсів України вих. №7980/3/4/11-18 від 

21.12.2018р.; Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації вих. № 8074/06-21/5503 від 17.12.2018р.; Управління аграрної політики 

Одеської обласної державної адміністрації вих. №2025/03-4/03/1190 від 13.12.2018р. 

 

До Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації:  

Аналітична записка «Методичні положення щодо моніторингу економіко-екологічних 

індикаторів досягнення Цілей сталого розвитку 2 «Подолання голоду, розвиток сільського 

господарства» і 12 «Відповідальне споживання й виробництво» у контексті «зеленого» 

зростання в Україні» (вих. 21/679 від 12.12.2018р.; До ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» вих. 

№21/672 від 10.12.2018р.).  

Відгук: Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації вих. 

№2048/03-4/03/1214 від 22.12.2018р.; ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» вих. №54 від 

12.12.2018р. 

Аналітичну доповідь «Методичне забезпечення щодо визначення економіко-

екологічних пріоритетів «зеленої» економіки у контексті  сталого розвитку України» (вих. 

21/677 від 12.12.2018р.).  

Відгук: Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації вих. 

№2049/03-4/03/1213 від 22.12.2018р. 

 

За результатами багатьох прикладних розробок отримані позитивні відгуки та 

інформацію про впровадження, зокрема:  

У доповідній записці «Формування законодавчого забезпечення здійснення концесійної 

політики в Україні» (Комітет Верховної Ради України з питань транспорту вих. №22/545 від 

05.10.2018 р.) проведено аналіз законодавчого базису здійснення концесійної політики в 

Україні, його визначень та правових засад регулювання відносин концесії державного майна, 

порядок і умови її здійснення, а також законодавчі акти, супутні до законопроекту, 

запропоновано та обґрунтовано необхідність здійснення низки коригувань, зауважень та 

уточнень, представлено обґрунтовану позицію, визначено перелік загроз, ризиків, пов’язаних 

зі змінами у нормативно-законодавчому забезпечені процедур взаємин із приватними 

партнерами, та їх наслідків для усього національного господарства. Подані матеріали будуть 

використані при розгляді та остаточному формуванні проекту Закону України “Про 

концесії”. 

У доповідній записці «Проблеми формування правового режиму концесійної діяльності 

в Україні» (Комітет Верховної Ради України з питань транспорту вих. №22/545 від 

05.10.2018 р.) проведено дослідження законодавчого забезпечення концесійної діяльності в 

Україні, визначено провідні ризики та загрози формування механізму проведення скритої 

приватизації під виглядом укладання концесійних угод, проаналізовано нормативно-правові 

акти, супутні запропонованому проекту закону. Проаналізовано статті проекту, обґрунтовано 

необхідність здійснення низки коригувань, зауважень та уточнень, що також обумовлено 

обов’язками України щодо виконання умов відповідності міжнародним практикам 

здійснення концесійної політики, загальносвітовим тенденціям розвитку національних 

господарств тощо. Подані матеріали будуть використані при розгляді та остаточному 
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формуванні проекту Закону України “Про концесії”. 

В аналітичних записках «Напрями здійснення державної політики щодо розвитку 

мультимодальних і інтермодальних перевезень в Україні» та «Теоретичні основи 

формування та розвитку державної політики у сфері мультимодальних і інтермодальних 

перевезень в Україні» (Асоціація портів України “Укрпорт”, вхід. № 175 від 05.12.2018 р.) 

проведено дослідження та запропоновано ґрунтовне пояснення й наукове підтвердження 

доцільності розвитку саме цієї системи постачання вантажів, як найбільш прийнятної, 

економічно та екологічно вигідної, якісної та соціально затребуваної.  

Асоціація портів України “Укрпорт” визнала доцільність впровадження наданих 

рекомендацій у практику діяльності морських портів як визначальних центрів 

вантажорозподілення у системі комбінованих перевезень, та пропонування наведених 

висновків та пропозицій керівникам підприємств портової сфери, як особам, відповідальним 

за формування оперативних та стратегічних планів та процедур розвитку портових 

комплексів. 

Громадська рада при Державній екологічній інспекції в Одеській області та державно-

екологічній інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря  (вх. № 35 від 26.01.2018) 

відзначила актуальність поданої доповідної записки «Методичні підходи щодо ризикового 

навантаження та оцінки ресурсно-екологічних резервів господарської діяльності об’єктів 

морських берегових зон», надані матеріали буде використовувати у практичній діяльності. 

Громадська спілка «Південноукраїнська асоціація фермерів та приватних 

землевласників Одеської області «Буджакський степ» позитивно оцінили: 

- результати дисертаційного дослідження  на тему «Теоретико-методичні засади 

зменшення диспропорційності розвитку регіонів України», зокрема зазначається, що 

використання запропонованого методичного підходу дозволяє виділити вагомі фактори 

впливу на розвиток регіонів, запропоновані матеріали мають практичну цінність та 

значимість і будуть використані в роботі Асоціації (вх. №232 від 29.10.2018р.).  

- аналітичну записку «Інституціональне забезпечення соціально-економічного розвитку 

територій: імплементація кращих практик і локальні особливості (на прикладі Українського 

Причорномор’я)», зокрема відмічається, що визначені заходи покращення 

інституціонального забезпечення розвитку територіальних громад мають виключно важливе 

значення для територіальних об’єднань фермерських господарств як економічно активної 

частини сільського населення. Сформульовані пропозиції становлять наукову і прикладну 

цінність для Асоціації фермерів Південних районів Одеського регіону і будуть враховані в їх 

діяльності (вх. №233 від 29.10.2018р.). 

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації позитивно оцінив, визнав актуальними і корисними: 

- аналітичну записку «Аналіз стану соціо-економіко-екологічної ситуації у басейні 

Куяльницького лиману та визначення перспектив його розвитку». Представлені у 

аналітичній записці потенціал рекреаційних територій як основи розвитку туристичної 

діяльності в Одеській області та фактори перспективного розвитку цих територій є 

актуальними і корисними. Дані пропозиції призведуть да належного, раціонального та 

правильного використання Куяльницького лиману та прилеглих до нього територій (вх. 

№166 від 12.07.2018 р.) 

- доповідну записку «Методологічні засади узгодження інтересів та розв’язання 

конфліктів щодо привласнення природних рекреаційних ресурсів». (вх. №319 від 18.12.2018 

р.) 
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- доповідну записку «Рекомендації щодо удосконалення організаційно-економічного 

механізму природокористування в басейні Куяльницького лиману». Дані рекомендації 

призведуть до вдосконалення системи відносин власності щодо володіння та використання 

громадами Кульницького лиману, покращення організаційної структури екологічно 

безпечного розвитку лиману, надання статусу національного парку та курорту міжнародного 

значення (вх. №165 від 12.07.2018 р.) 

- аналітичну записку «Тенденції розвитку адміністративного управління рекреаційно-

туристичним природокористуванням у вітчизняній та міжнародній практиці». Дані 

пропозиції призведуть до визначення напрямку розвитку рекреаційно-туристичних територій 

Одеської області з урахуванням альтернативних видів господарської діяльності (вх. №186 від 

03.08.2018 р.). 

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації (вхід. № 26 від 25.01.2018 р.) позитивно оцінив і відзначив доцільність 

використання результатів вказаних наукових досліджень Інституту щодо наданих 

методологічних та методичних основ визначення ризиків в системі економіко-екологічної 

ефективності інвестиційної політики управління транспортно-технологічними системами. 

Дані методологічні та методичні основи призведуть до зменшення впливу ТТС на довкілля 

та будуть враховані у роботі Департаменту. 

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації (вхід. № 27 від 25.01.2018 р.) позитивно оцінив і відзначив доцільність 

використання наукових досліджень Інституту щодо наданих методичних рекомендацій щодо 

виміру ризикового навантаження та комплексної оцінки результативності екологічно-

орієнтованого управління транспортно-технологічними системами. Відзначив, що проведені 

дослідження та наведена оцінка аварійності і загрози по галузям транспорту, розроблені 

методичні рекомендації щодо стратегування та оцінки результативності екологічно 

орієнтованого управління є актуальними і корисними. Дані методологічні і методичні основи 

призведуть до зменшення впливу транспортно-технологічних систем на довкілля та будуть 

враховані у роботі Департаменту. 

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації (вх. № 25 від 25.01.2018 р.) позитивно оцінив і відзначив доцільність 

використання результатів наукової доповіді щодо ризиків у функціонуванні паливно-

енергетичних об’єктах Українського Причорномор’я: принципи виявлення, врахування та 

реагування. Запропоновані принципи та пропозиції щодо впровадження альтернативних та 

енергоефективних технологій є актуальними і корисними. Дані принципи та пропозиції 

призведуть до зменшення загроз функціонування паливно-енергетичного комплексу та у 

подальшому будуть враховані у роботі Департаменту екології та природних ресурсів 

Одеської обласної державної адміністрації.  

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації вхід. № 5154/06-21/3891 від 30.08.2018 р. позитивно оцінили матеріали 

наукових досліджень за темою «Економіко-організаційне забезпечення концентрації 

екологічно чистих сільськогосподарських земель». 

Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної 

державної адміністрації (лист вх. №3 від 09.01.2018 р.) позитивно оцінив доповідну записку 

«Методичні засади формування економічно самодостатніх громад базового рівня», зокрема 

відмічається про особливу зацікавленість до запропонованих методичних засад формування 

економічно самодостатніх громад базового рівня та проект розподілу повноважень щодо 
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надання публічних послуг населенню між адміністративно-територіальними одиницями, 

висловлено зацікавленість у подальшій співпраці з Інститутом у вирішенні проблемних 

питань соціально-економічного розвитку Одеської області. 

Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної 

державної адміністрації (лист вх. №228 від 17.10.2018 р.) позитивно оцінив доповідну 

записку «Адміністративно-територіальна реформа України: системне уявлення», зокрема 

відмічається, що слушними є пропозиції щодо потреби визначення на законодавчому рівні 

чіткого розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами 

виконавчої влади, а також необхідності методичного забезпечення оцінки економічної 

спроможності об’єднаних територіальних громад, відмічається методологічне та практичне 

значення представлених матеріалів, а також про їх використання при розробці програмних та 

стратегічних документів Одеського регіону, висловлена зацікавленість у подальшій 

співпраці з актуальних питань адміністративно-територіального устрою та регіональної 

економіки. 

Департамент з питань регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України (вх. №261 від 26.12.2017 р.) 

позитивно оцінив доповідну записку «Методичні засади формування економічно 

самодостатніх громад базового рівня», зокрема зазначається, що питання, розглянуті в 

доповідній записці та запропоновані методичні засади формування економічно 

самодостатніх громад базового рівня, проект розподілу повноважень щодо надання 

публічних послуг населенню можуть бути застосовані у розробці проектів нормативно-

правових актів. 

Департамент з питань регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України (лист вх. №82 від 19.02.2018 

р.) позитивно оцінила наукову доповідь «Методичний підхід до державного регулювання 

інституціонального середовища інноваційної діяльності регіонів», зокрема відмічається про 

актуальність та практичне застосування запропонованого в доповіді диференційованого 

підходу до розробки інструментів регіональної інноваційної політики та методичного 

підходу до визначення сценаріїв регуляторного впливу на інституціональне середовище 

інноваційного розвитку регіонів. 

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти 

і науки України (вх. №67 від 07.02.2018 р.) позитивно оцінив наукову доповідь «Методичний 

підхід до державного регулювання інституціонального середовища інноваційної діяльності 

регіонів», зокрема відмічається про практичне застосування запропонованої в доповіді 

трьохвимірної класифікаційної системи визначення варіантів регіональної інноваційної 

політики. 

Депутат Одеської обласної ради Кутаталадзе О.Д. (вх. №36 від 26.01.2018) позитивно 

оцінив аналітичні записки: 

- «Інвестиції в Одеському регіоні: виклики і можливості», зокрема: результати 

проведеного в аналітичній записці дослідження інвестиційних процесів в Одеській області та 

запропоновані заходи покращення інвестиційного клімату представляють практичний 

інтерес та будуть враховані в контексті актуалізації Стратегії економічного та соціального 

розвитку Одеської області у відповідності до Державної стратегії економічного та 

соціального розвитку Одеської області у відповідності до Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року. 

- «Концептуальні засади формування інституціонального забезпечення 
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конкурентоздатності регіону в умовах мінливого ринку (на прикладі Тилігульського 

субрегіону Лиманського району Одеської області», зокрема: результати проведеного в 

аналітичній записці дослідження, запропоновані інструменти кластеризації та мережевізації, 

виділені полюси економічного зростання представляють практичний інтерес та будуть 

враховані в контексті формування Визирської об’єднаної територіальної громади. 

Лиманська районна державна адміністрація Одеської області позитивно оцінила 

доповідну записку «Стратегування соціально-економічного розвитку як комплексний 

інструмент формування інвестиційного потенціалу регіону на прикладі Лиманського району 

Одеської області», зокрема зазначається про практичний інтерес до результатів дослідження, 

які можуть бути використані в процесі реалізації реформи децентралізації управління, 

зазначається про зацікавленість у подальшій співпраці. 

Лиманська районна державна адміністрація Одеської області (вх. №231 від 

29.10.2018 р.) позитивно оцінила результати дисертаційної роботи на тему «Теоретико-

методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу регіону в умовах децентралізації» 

зокрема відмічається про практичний інтерес до теоретико-методичного підходу до 

оцінювання ефективності інвестиційного забезпечення регіону на основі теорії динамічних 

систем, що було враховано при розробці стратегії економічного та соціального розвитку 

Визирської об’єднаної територіальної громади, а запропонований інструментарій визначення 

інвестиційних переваг регіону рекомендується для використання як ефективний інструмент 

розробки програми формування інвестиційного потенціалу. 

Лиманська районна державна адміністрація Одеської області (вх. №235-А від 

29.10.2018 р.) позитивно оцінили результати дисертаційного дослідження  на тему 

«Теоретико-методичні засади зменшення диспропорційності розвитку регіонів України», 

зокрема зазначається, що практичне використання запропонованого автором методичного 

інструментарію при розробці програм соціально-економічного розвитку Лиманського району 

підтверджує ефективність його застосування в умовах адміністративно-територіальної 

реформи. 

Міжвідомча координаційна рада з питань морських досліджень Міністерства освіти і 

науки та Національної академії наук України  позитивно оцінила матеріали, які мають 

практичне значення, і будуть використані Міжвідомчою радою при розробці Державної 

науково-технічної програми України в галузі морських досліджень і технологій на період 

2019-2023 рр., зокрема: 

- «Морський код України» та відзначила що в роботі вперше сформульовані ідеї 

морського коду держави як квінтесенція сукупності «морського сліду», «морської пам’яті», 

«морської спадщини» та ін., як інваріант в історичному різноманітті форм і особливостей 

формування «морського устрою» держави, як опорна база відродження національної 

морської економіки (вх. №74 від 19.02.2018 р.); 

- Концепція державної цільової науково-технічної програми України в області 

морських досліджень і технологій на період 2019-2023 роки, направлена на програмно-

цільову організацію превентивної активізації морегосподарської діяльності в Україні на 

основі мобілізації науково-технічного та ресурсного потенціалу держави (вих. №06/17 від 

7.05.2018 р.) 

Міністерство екології та природних ресурсів України (вих. №5/3-7/6584-18 від 

04.07.2018 р.) інформувало, що робота «Організаційно-економічне обґрунтування порядку 

фінансування громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля» використана 

при підготовці та затвердженні Наказу Мінприроди «Про затвердження Розміру плати за 
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проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля» (від 

05.06.2018 р. за №676/32128). 

Нестоїтським Старостинським округом Куяльницької сільської ради Подільського 

району Одеської області (вх. №199 від 17.09.2018 р.) було позитивно оцінено результати 

дисертаційної роботи на тему «Інституціональне забезпечення економічного розвитку 

територіальних громад», зокрема відмічається, що запропоновані заходи стимулювання 

щодо формування інституціонального забезпечення розвитку територіальних громад активно 

впроваджуються в діяльність округу. 

Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації (вх. № 39 від 

26.01.2018 р.) висловлює вдячність за надіслану Інститутом доповідь «Розвиток садівництва 

та виноградарства в Одеській області» положення якої будуть використані в ході 

обґрунтування та розробки регіональних програм розвитку садівництва та виноградарства 

Одеської області. 

Одеська обласна державна адміністрація, управління транспортно-комунікаційної 

інфраструктури визнали актуальними та своєчасними (вх. № 73 від 16.02.2018 р.) подані 

висновки та рекомендації, які обумовлюють можливість їх використання та будуть враховані 

при формуванні національної Стратегії розвитку транспортно-комунікаційної 

інфраструктури Одеської області. 

Одеською міською радою (вх. №293 від 30.11.2018 р.) було позитивно оцінено 

результати дисертаційного дослідження на тему «Теоретико-методичні підходи до оцінки 

інвестиційного потенціалу регіону в умовах децентралізації», зокрема зазначається, що 

практичне використання запропонованого автором методичного інструментарію дозволяє 

визначити шляхи і резерви підвищення інвестиційної привабливості з метою покращення 

інвестиційного забезпечення для подальшого соціально-економічного розвитку та 

підвищення конкурентоспроможності Одеської агломерації та м. Одеси. 

ПрАТ «Южномормонтаж» (вх. №4/395 від 31.08.2018 р.) відзначило, що матеріали 

наукової доповіді будуть використані у практичній діяльності підприємства стосовно досвіду 

портової кластерізації у зарубіжних країнах, у т.ч. ЄС. 

Рада Національної безпеки і оборони України (вх. № 235 від 29.10.2018 р.) відзначила, 

що матеріали наукової доповіді «Щодо невідкладної необхідності формування нової 

морської політики України» є актуальними, мають важливе теоретичне значення і можуть 

бути використані під час практичної реалізації заходів із формування морської політики 

держави з урахуванням національних інтересів, викликів та загроз національній безпеці 

України, створення ефективного морегосподарського комплексу держави. 

ТДВ «Чорноморгідробуд» (вих. №10-15 від 15.08.2018 р.) зазначено, що викладені в 

дослідженні аналітичні оцінки та пропозиції будуть використані в організації у планових та 

перспективних заходах з розвитку об’єктів інфраструктури морського господарства в 

приморських регіонах. 

ТОВ «Захист-Агро» були позитивно оцінені матеріали наукових досліджень за темою 

«Екологоорієнтоване управління урбанізованими територіями» та деяких з яких отримали 

подальше практичне застосування ( вх. №3 від 15.03.2018 р.). 

ТОВ «Колумбус Інтернешл» позитивно оцінила наукову доповідь «Методичний підхід 

до оцінки ефективності інтегрованого товарного ринку», зокрема у акті зазначається, що 

відтворювальний методичний підхід до оцінки ефективності інтегрованого товарного ринку 

буде використаний ТОВ «Колумбус Інтернешл» в ході оцінки ефективності функціонування 

вітчизняного й регіонального ринку будівельних матеріалів, врахування сучасних тенденцій і 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

31 

проблем його розвитку під час розробки логістичної стратегії підприємства (вх. №274 від 

16.11.2018 р.). 

ТОВ «Миколаївським коньячним заводом» (вх. №75 від 19.02.2018р.) були позитивно 

оцінені матеріали наукових досліджень щодо антикризового забезпечення ту удосконалення 

управління інноваційним розвитком. 

ТОВ «Рєсенс» позитивно оцінила доповідну записку «Пропозиції щодо збалансованого 

розвитку українського ринку хліба та хлібобулочних виробів», зокрема у акті зазначається, 

що методичні положення щодо оцінки ефективності функціонування внутрішнього ринку 

хліба та хлібобулочних виробів, будуть використані ТОВ «Рєсенс» у ході проведення 

фінансово-економічного аналізу діяльності та розробці механізму управління доданою 

вартістю для забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах динамічного 

ринкового середовища (вх. №273 від 16.11.2018 р.). 

Управління аграрної політики Одеської державної адміністрації  (вих. № 02-18/1051 

від 08.11.2018 р.) позитивно оцінила доповідну записку «Першочергові заходи 

інституційного забезпечення впровадження інтеграційних механізмів на зернових і хлібних 

ринках України», зокрема зазначається, що положення доповідної записки будуть 

використані в ході обґрунтування напрямів і заходів удосконалення інституційного 

забезпечення впровадження інтеграційних механізмів розвитку регіональних 

агропродовольчих ринків, розробки програм розвитку стратегічних аграрних і продовольчих 

ринків регіону. 

Управління аграрної політики Одеської державної адміністрації (вх. № 271 від 

16.11.2018 р.) позитивно оцінили аналітичну записку «Інституційне забезпечення реалізації 

механізмів економічної інтеграції ринків зерна, зернових і хлібних продуктів», зокрема 

зазначається, що у записці обґрунтовано складові інституційного середовища 

сільськогосподарської кооперації, визначено головні проблеми функціонування формальних 

і неформальних інститутів, державних і недержавних інституцій у сфері аграрної кооперації, 

у т.ч. зернової. Розкрито зміст головних інституційних проблем зовнішньоекономічної 

інтеграції вітчизняного ринку борошномельно-круп’яної продукції, обґрунтовано 

необхідність зміни пріоритетів державної агропродовольчої політики та напрями їх 

інституційного забезпечення. 

Управління аграрної політики Одеської державної адміністрації (вх. №39 від 

26.01.2018 р.) позитивно оцінили наукову доповідь «Розвиток садівництва та виноградарства 

в Одеській області», зокрема: визначено тенденції та проблеми розвитку та садівництва й 

виноградарства області; обґрунтовано систему заходів для вирішення проблем; розраховано 

економічні показники розвитку яблуневого садівництва та виноградарства регіону в 

результаті реалізації проекту. Прикладну значимість представляє розроблена авторами 

система взаємопов’язаних заходів, орієнтована на послідовне впровадження на етапах 

виробничо-логістичного ланцюжка «закладання насаджень – вирощування плодів і 

винограду – зберігання продукції – переробка продукції – реалізація на внутрішньому ринку 

– експорт продукції», яка забезпечує ефективність проекту. 

Управління аграрної політики Одеської державної адміністрації (вх. №38 від 

26.01.2018 р.) позитивно оцінили аналітичну записку «Інтеграційні тенденції та механізми 

розвитку українського ринку хліба та хлібобулочних виробів», зокрема зазначено, що 

проведено різноаспектне дослідження сучасних інтеграційних тенденцій і проблем розвитку 

вітчизняного ринку хліба та хлібобулочних виробів, визначено особливості процесів 

локалізації на прикладі Одеського регіонального ринку хліба, здійснено оцінку процесів 
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формування та використання доданої вартості у секторах хлібного ринку, досліджено вплив 

цінових чинників на розвиток даного ринку. Прикладну значимість представляє розроблений 

авторами трьохкомпонентний інтеграційний механізм, орієнтований на посилення 

інтеграційних зв’язків і взаємодії між секторами хлібного ринку на базі узгодження 

економічних інтересів його суб’єктів.  

Управління аграрної політики Одеської державної адміністрації (вх. №249 від 

08.11.2018 р.) позитивно оцінили доповідну записку «Шляхи та механізми забезпечення 

логістичної цілісності національних товарних ринків», зокрема зазначається, що 

запропоновано комплекс законодавчих та нормативно-правових заходів з використання 

інтеграційних механізмів в системі відтворювальних циклів товароруху. На прикладі 

молочного ринку та ринку плодоовочевої продукції визначено шляхи інституційного 

забезпечення рівноправних умов участі учасників ринків у відтворювальному процесі.  

Управління аграрної політики, Одеської обласної державної адміністрації (вх. №02/83 

від 25.01.2018 р.); ПАТ «Коблево» (вх. № 1152 від 05.04.2018 р.); ПАТ «Одесавинпром» (вх. 

№76 від 19.02.2018 р.) позитивно оцінили матеріали наукових досліджень щодо вирішення 

проблем забезпечення стійкого інноваційного розвитку підприємства виноробної 

промисловості. 

Управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва 

Одеської обласної державної адміністрації (вх. №209 від 02.10.2018 р.) позитивно оцінили 

доповідну записку «Інвестиційний потенціал Одеського регіону: оцінка і пропозиції по 

реалізації», зокрема відмічається, що матеріали мають практичну цінність та значимість і 

будуть використані при розробці програм реалізації інвестиційного потенціалу області. 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

33 

 

ФОРМА IV-2 

Приклади розробок, впроваджених у народне господарство у 2018 році  

№ 

п/

п 

Назва розробки 

Вид тематики 

(державна; 

програмно-

цільова та 

конкурсна 

тематика НАН 

України; 

відомча 

тематика; 

Госпдоговірна 

тематика) 

Загальне 

фінансув

ання за 

всі роки 

створенн

я 

розробки 

(млн. 

грн.) 

Показники 

результативності, 

значення для народного 

господарства, 

економічна ефективність 

Місце 

впровадження 

(назва організації, 

відомча 

належність,  

адреса) 

Дата 

впровадження 

(ДД.ММ.РР) 

Перспективи подальшого 

використання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

«Пропозиції щодо визначення 

економіко-екологічних 

ризиків ефективності 

інвестиційної політики ТТС 

та формування заходів щодо 

зменшення їх впливу на 

довкілля» 

Відомча - 

Методичні підходи до 

зменшення впливу 

транспортно-

технологічних систем на 

довкілля 

 

Одеська обласна 

державна 

адміністрація, 

Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

вих. № 

7738/04-20-

6795 від 

23.01.2018 р. 

Будуть використані в роботі 

Департаменту екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації при 

формуванні заходів щодо 

зменшення впливу 

економіко-екологічних 

ризиків на довкілля та 

ефективності інвестиційної 

політики ТТС 

2.  

«Методичні рекомендації 

щодо виміру ризикового 

навантаження та комплексної 

оцінки результативності 

екологічно орієнтованого 

управління транспортно-

технологічними системами» 

Відомча - 

Рекомендації щодо 

стратегування та оцінки 

результативності 

екологічно-орієнтованого 

управління транспортно-

технологічними системами 

 

Департамент 

екології та 

природних ресурсів, 

Одеська обласна 

державна 

адміністрація 

вих. №7739/04-

30/6736 від 

23.01.2018 р. 

Будуть використані в роботі 

Департаменту екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

оцінки результативності 

екологічно орієнтованого 

управління транспортно-

технологічними системами 

3.  

«Методичні підходи щодо 

ризикового навантаження та 

оцінки ресурсно-екологічних 

Відомча - 

Економіко-екологічний 

ефект в процесі 

впровадження 

Громадська рада 

при Державній 

екологічній 

вих. №ГР-

1/01/18 від 

25.01.2018р. 

Будуть використані в роботі 

Громадської  ради при 

Державній екологічній 
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резервів господарської 

діяльності об’єктів морських 

берегових зон» 

екологоорієнтованих 

заходів в діяльності Ради 

 

інспекції в Одеській 

області та 

державно-

екологічній 

інспекції Північно-

Західного регіону 

Чорного моря 

інспекції в Одеській області 

та державно-екологічній 

інспекції Північно-

Західного регіону Чорного 

моря  для подальшого 

впровадження 

4.  

«Ризики у функціонуванні 

паливно-енергетичних 

об’єктів Українського 

Причорномор’я:  принципи 

виявлення, врахування та 

реагування» 

Відомча - 

Сприятиме активізації 

сучасної соціо-економіко-

екологічної безпеки 

 

Одеська обласна 

державна 

адміністрація, 

Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

вих. № 

7737/04-

30/6794 від 

23.01.2018р. 

Буде використано  та 

враховано у роботі 

Департаменту екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

5.  

«Морський код України 

(теоретико-методологічні та 

прикладні аспекти 

дослідження)» 

Відомча -- 

Збереження та 

використання морського 

спадку, формування 

морського світогляду 

орієнтованого на майбутнє 

Міжвідомча 

координаційна рада 

з питань морських 

досліджень МОН 

України та НАН 

України 

вих. №01/18 

від 9.02.2018 р. 

Буде використано у 

подальшій роботі 

Міжвідомчої 

координаційної ради з 

питань морських досліджень 

МОН України та НАН 

України 

6.  

«Організаційно-економічне 

обґрунтування порядку 

фінансування громадського 

обговорення в процесі оцінки 

впливу на довкілля» 

Відомча - 

Пропозиції щодо 

визначення плати за 

проведення громадських 

обговорень проектів 

маючих вплив на довкілля 

 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів 

України 

вих. №5/3-7/6 

584-18 від 

4.07.2018 р. 

Використана при підготовці 

та затвердженні Наказу 

Міністерства екології та 

природних ресурсів України 

«Про затвердження Розміру 

плати за проведення 

громадського обговорення в 

процесі здійснення оцінки 

впливу на довкілля» 

7.  

«Теоретико-методологічні 

основи формування політики 

відновлення та розвитку 

морської діяльності в 

Україні» 

Відомча - 

Обґрунтування та 

рекомендації для 

перспектив розвитку 

морегосподарських 

організацій 

 

ТДВ 

«Чорноморгідробуд

» 

 

вих. №10-15 

від 15.08.2018 

р. 

Будуть використані в 

організації у планових та 

перспективних заходах з 

розвитку об’єктів 

інфраструктури морського 

господарства в приморських 

регіонах, у практичній 

діяльності підприємства 

стосовно досвіду портової 

кластерізації у зарубіжних 

країнах 

ПрАТ 

«Южномормонтаж»  

вих.  №4/395 

від 31.08.2018 

р. 
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8.  

«Щодо невідкладної 

необхідності формування 

нової морської політики 

України» 

Відомча - 

Підґрунтя для 

використання нової 

морської доктрини та 

морської політики України 

стосовно до нових 

стратегічних умов 

розвитку 

морегосподарського 

комплексу України 

 

Рада національної 

безпеки і оборони 

України 

вих. №1621/11-

09/2-18 від 

24.10.2018 р. 

Будуть використані під час 

практичної реалізації 

заходів із формування 

морської політики держави з 

урахуванням національних 

інтересів, викликів та загроз 

національній безпеці 

України, створенні 

ефективного 

морегосподарського 

комплексу держави Радою 

національної безпеки і 

оборони України 

9.  

 

«Аналіз стану соціо-

економіко-екологічної 

ситуації у басейні 

Куяльницького лиману та 

визначення перспектив його 

розвитку» 

 

 

Відомча - 

Узагальнено соціальні, 

екологічні та економічні 

показники стану 

діяльності громад у 

басейні Куяльницького 

лиману. 

 

Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної 

адміністрації вих. 

2/413 від 04.07.2018 

р., 

вих. №3837/06-

21/3118 від 

10.07.2018 р 

Будуть використані під час 

визначення основних 

напрямів організації 

підприємницької діяльності 

в громадах з урахуванням їх 

екологобезпечного розвитку 

та використання природних 

ресурсів Куяльницького 

лиману Департаментом 

екології та природних 

ресурсів Одеської ОДА 

10.  

 

 

 

 

«Рекомендації щодо 

удосконалення організаційно-

економічного механізму 

природокористування в 

басейні Куяльницького 

лиману» 

 

 

 

 

 

 

Відомча - 

Визначено пріоритетні 

напрями удосконалення 

організаційно-

економічного механізму 

рекреаційного 

природокористування 

громад в басейні 

Куяльницького лиману 

Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної 

адміністрації 

вих.  3836/06-

21/3117 від 

10.07.2018 р. 

Будуть використані під час 

визначення найкращих 

альтернатив використання 

природних 

поліфункціональних 

ресурсів в господарській 

діяльності громад. Розвиток 

мотиваційних механізмів та 

інструментів стимулювання 

екологобезпечної діяльності 

суб’єктів господарювання в 

басейні Кульницького 

лиману Департаментом 

екології та природних 

ресурсів Одеської ОДА. 
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11.  

«Тенденції розвитку 

адміністративного управління 

рекреаційно-туристичним 

природокористуванням у 

вітчизняній та міжнародній 

практиці» 

Відомча - 

Визначено основні 

тенденції та позитивний 

світовий досвід 

адміністративного 

управління природними 

рекреаційними ресурсами 

Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної 

адміністрації. 

вих. №4233/05-

45/3420 від 

30.07.2018 р. 

Будуть використані під час 

удосконалення системи 

адміністрування 

використання природних 

лікувальних ресурсів 

12.  

«Шляхи та механізми 

забезпечення логістичної 

цілісності національних 

товарних ринків» 

Відомча - 

Визначено шляхи 

інституційного 

забезпечення 

рівноправних умов участі 

учасників ринків у 

відтворювальному процесі 

(на прикладі молочного 

ринку та ринку 

плодоовочевої продукції) 

Управління  

аграрної політики 

Одеської державної 

адміністрації 

вх. №249 від 

08.11.2018 р. 

Сприятимуть оптимізації 

кооперативних утворень на 

ринку молока та молочних 

продуктів 

13.  

«Інституційне забезпечення 

реалізації механізмів 

економічної інтеграції ринків 

зерна, зернових і хлібних 

продуктів» 

Відомча - 

Підвищення ефективності 

функціонування суб’єктів 

ринків зерна, зернових і 

хлібних продуктів 

Управління аграрної 

політики Одеської 

державної 

адміністрації 

вих. № 02-

18/1051 від 

08.11.2018 р. 

Будуть використані в ході 

оцінки інституційного 

середовища розвитку 

регіональних 

агропродовольчих ринків 

14.  

Інтеграція локальних ринків у 

регіональну економічну 

систему 

Відомча - 

Підвищення ефективності 

формування окремих 

комунальних послуг 

Департамент з 

управління 

житлово-

комунальним 

господарством 

Запорізької міської 

Ради 

вих. №01/01-

39/228 від 

12.02.2018 р. 

Будуть використані при 

розробці політики 

стимулювання розвитку 

локальних ринків житлово-

комунального господарства 

 

15.  

«Заходи по удосконаленню 

інституціонального 

забезпечення процесу 

підготовки, затвердження та 

реалізації Стратегії стійкого 

розвитку Визирської 

об’єднаної територіальної 

громади (ВОТГ) Лиманського 

району Одеської області» 

госпдоговірна 

тематика 
0,02 

Запропоновані заходи 

спрямовані на активізацію 

діяльності активу громад у 

напрямку збільшення 

робочих місць, 

підвищення якості життя 

населення, що формується 

на принципах сталого 

розвитку громад, 

міжтериторіального 

співробітництва в умовах 

децентралізації 

Лиманський район 

Одеської області 

04.04.18-

30.11.18 

Отриманий досвід має 

значення для усіх територій 

базового рівня як Одеської 

області, так і інших 

областей України 
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16.  

«Концепция государственной 

научно-технической 

программы Украины в сфере 

морских исследований и 

технологий на период 2019-

2023 годы (Предпроектные 

предложения)» 

Відомча - 

Обґрунтувано та надано 

рекомендації за 

напрямками розвитку 

морських досліджень і 

формування морської 

науково-дослідної 

інфраструктурі 

 

Міжвідомча 

координаційна рада 

з питань морських 

досліджень МОН 

України та НАН 

України 

№06/17 від 

7.05.2018 р. 

Буде використано у 

подальшій роботі 

Міжвідомчої 

координаційної ради з 

питань морських досліджень 

МОН України та НАН 

України 

17.  

«Формування законодавчого 

забезпечення здійснення 

концесійної політики в 

Україні» 

Відомча - 

Запропоновано економічне 

обґрунтування внесення 

змін, доповнень та 

коригувань у проект 

Закону України “Про 

концесії” 

Комітет Верховної 

Ради України з 

питань транспорту 

вих. №22/545 від 

05.10.2018 р., 

вх. № 526/325 

від 

04.12.2018 р. 

Будуть використані при 

розгляді та остаточному 

формуванні проекту Закону 

України “Про концесії” 

18.  

«Формування та ефективне 

впровадження державної 

політики у забезпечені 

розвитку транспортної 

інфраструктури регіонів 

України» 

Відомча - 

Запропоновано процедури 

впровадження  доцільних, 

економічно обґрунтованих 

форм та методів 

ефективного регулювання 

діяльності та розвитку 

об’єктів інфраструктури 

транспорту 

Одеська обласна 

державна 

адміністрація, 

управління 

транспортно – 

комунікаційної 

інфраструктури вих. 

№ 22/264 від 

07.02.2018 р. 

Вих.  № 

199/0408/128 

від 

14.02.2018р. 

Будуть враховані при 

формуванні національної 

Стратегії розвитку 

транспортно-комунікаційної 

інфраструктури Одеської 

області. 

 

КПКВК 6541230 

19.  

«Методичний підхід до 

стратегування інноваційного 

розвитку регіонів на засадах 

глокалізації економічних 

процесів» 

грантова 

тематика 

(грант НАН 

України 

дослідницьким 

лабораторіям/гру

пам молодих 

вчених НАН 

України для 

проведення 

досліджень за 

пріоритетними 

напрямами 

розвитку науки і 

техніки) 

0,01 

Виявлення «вузьких 

місць» та пріоритетів 

інноваційного розвитку 

регіону; визначення 

механізмів і напрямів 

інноваційного розвитку; 

розробка стратегічних та 

програмних документів 

соціально-економічного та 

інноваційного розвитку 

регіону 

Одеська обласна 

державна 

адміністрація, 

Департамент 

інноваційної 

діяльності та 

трансферу 

технологій 

Міністерства освіти 

і науки України, 

Департамент з 

питань 

регіонального 

розвитку 

Міністерства 

регіонального 

1.10.2018-

31.12.2018рр. 

Будуть використані при 

розробці методичного 

забезпечення процесу 

стратегування інноваційного 

розвитку регіонів України 
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розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України, Одеське 

регіональне 

відділення Асоціації 

міст України, 

Лиманська районна 

державної 

адміністрація 

Одеської області 

 

«Інституціональне 

забезпечення активізації 

процесу екологізації 

української національної 

моделі «зеленої» економіки» 

 

Відомча - 

Оптимізація управління, 

використання та 

відтворення поверхневих 

водних ресурсів, 

експлуатації державних 

водогосподарських 

об'єктів комплексного 

призначення 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України 

вих. 

№7980/3/4/11-

18 від 

21.12.2018р. 

Будуть використані при 

підготовці рішень  у сфері 

розвитку водного 

господарства та 

гідротехнічної меліорації 

земель 

Наукове обґрунтування 

удосконалення сутнісного 

наповнення та 

організаційно-економічних 

важелів інституту 

екологічного моніторингу 

у сфері спостереження за 

ґрунтами 

сільськогосподарського 

використання; подальший 

розвиток теоретико-

організаційних основ 

сучасного євро 

інтеграційного 

інструментарію 

імплементації 

європейської моделі 

«зеленої» економіки 

Департамент 

екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної 

адміністрації 

вих.№ 8074/06-

21/5503 від 

17.12.2018р. 

Пропозиції будуть 

використані при підготовці 

управлінських рішень щодо 

формування та реалізації 

гуманітарної та соціальної 

політики на селі; при 

формуванні інноваційно-

інвестиційних програм з 

урахуванням принципів 

«зеленої» економіки Управління аграрної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

вих.№2025/03-

4/03/1190 від 

13.12.2018р. 
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20.  

«Методичні положення щодо 

моніторингу економіко-

екологічних індикаторів 

досягнення Цілей сталого 

розвитку 2 «Подолання 

голоду, розвиток сільського 

господарства» і 

12 «Відповідальне 

споживання й виробництво» у 

контексті «зеленого» 

зростання в Україні» 

Відомча - 

Розроблено 

методологічний підхід до 

моніторингу індикаторів 

«зеленого» зростання на 

засадах сталого розвитку; 

розроблено бази 

відтворювального підходу 

положення Програми 

підтримки розвитку 

органічного виробництва в 

Україні з акцентом на 

розвиток внутрішнього 

попиту 

Управління аграрної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

вих. №2048/03-

4/03/1214 від 

22.12.2018р. 

Положення будуть 

використані в ході оцінки 

тенденцій розвитку 

органічного виробництва в 

регіоні, визначення 

стратегічних орієнтирів 

«зеленого» зростання в 

аграрній сфері 

Розробка стратегії  

впровадження 

інноваційних чистих 

технологій для «зеленої» 

модернізації виробництва 

з урахуванням сучасних 

ринкових тенденцій 

ТОВ «Колумбус 

Інтернейшнл». 

вих. №54 від 

12.12.2018р. 

Будуть використані в ході 

обґрунтування механізму 

поводження з будівельними 

відходами для мінімізації 

негативного впливу на 

навколишнє середовище 

21.  

«Методичне забезпечення 

щодо визначення економіко-

екологічних пріоритетів 

«зеленої» економіки у 

контексті  сталого розвитку 

України» 

Відомча - 

Обгрунтовано методичне 

забезпечення щодо 

визначення економіко-

екологічних пріоритетів 

«зеленої» економіки та 

моніторингу «зелених» 

індикаторів на засадах 

сталого розвитку 

Управління аграрної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

вих. №2049/03-

4/03/1213 від 

22.12.2018р. 

Науково-прикладні 

положення будуть 

використані в ході 

обґрунтування регіональних 

напрямів розвитку, 

формування дієвих 

механізмів впровадження 

екологічно чистих 

виробництв в агросферу 
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V. Координація наукової діяльності 

Інститут є провідною установою академічної науки півдня України з питань 

обґрунтування напрямів адміністративних та ринкових реформ національної та 

регіональної економіки, формування та розвитку продуктивних сил і морегосподарського 

комплексу Українського Причорномор`я, формування транспортно-транзитного 

потенціалу України, стратегії переходу до збалансованого соціально-економічного та 

економіко-екологічного розвитку України та її південних регіонів. 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, закладами вищої освіти 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.  

Фахівці Інституту (Лайко О.І., Єрмакова О.А.) входять до Експертної ради 

Міністерства освіти і науки України з експертизи проектів наукових робіт, науково-

технічних (експериментальних) розробок молодих учених, секція «Економічні 

перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства», зокрема у 2018р. була 

проведена експертиза 15 проектів на державне фінансування в 2018 р. - 

https://mon.rit.org.ua/taxonomy/term/3836 .  

Відповідно до листа №05-45/1581 від 26.03.2018р. Департаменту екології та 

природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації створено робочу групу з 

метою вивчення питання запланованого будівництва каскаду Верхньодністровських ГЕС, 

до складу якої увійшли співробітники ІПРЕЕД НАН України д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І. 

та д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І. 

На запит Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації фахівцями Інституту були підготовлені  пропозиції щодо: 

- природоохоронних заходів до «Створення системи управління 

природокористуванням у басейні Куяльницького лиману» Регіональної програми 

збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману; 

- питання відновлення водообміну між Чорним морем та Тузловською групою 

лиманів для збереження  біоресурсів у період міграції риби та природних екосистем 

водно-болотних угідь. 

Відповідно до листів Департаменту екології та природних ресурсів Одеської 

обласної державної адміністрації №05-45/3219 та №05-45/3218  від 16.07.2018р. вчені 

Інституту підготували та направили наукові обґрунтування щодо створення заказників 

загальнодержавного значення «Озеро Картал» (2141,2 га) та «Озеро Кагул» (1411.0 га) на 

території Ренійського району Одеської області (за підтримки міжнародного проекту PAN 

NATURE, MIS ETC 1718).  

Інститут продовжував у 2018р. співпрацю з  депутатом Одеської обласної ради 

Кутателадзе О.Д. щодо розроблення інституціонального забезпечення формування  

об’єднаних територіальних громад (договір № 1/18 від 04.04.2018р.) 

За запитом Національного лісотехнічного університету України щодо проекту 

«Північний потік 2» підготовлено рекомендації щодо необхідності додаткової економіко-

екологічної та правової оцінки з точки зору стратегічного бачення розвитку України на 

засадах сталості, національної і глобальної безпеки. 

Протягом 2018 року фахівцями Інституту (д.е.н. Осипов В.М., д.е.н. Лайко О.І., к.е.н. 

https://mon.rit.org.ua/taxonomy/term/3836
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Єрмакова О.А.) провдилось консультування громад базового рівня Лиманського 

(колишнього Комінтернівського) району Одеської області щодо впровадження стратегій 

соціально-економічного розвитку з урахуванням сучасних вимог до процесу 

децентралізації управління економічним розвитком та забезпечення конкурентних та 

ефективних умов для добровільного об’єднання громад. 

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 транспорту; Комітетом Верховної Ради з науки та освіти; 

Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики; 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; Міністерством соціальної 

політики України; Міністерством аграрної політики і продовольства України; 

Міністерством екології та природних ресурсів України; Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністреством 

інфраструктури України, Міністерством освіти і науки 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; Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху, 

Управлінням аграрної політики, Управлінням транспортно–комунікаційної 

інфраструктури; 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); Нестоїтським 

Старостинським округом Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської 

області; Одеською міською радою: Департамент фінансів, Департамент міського 

господарства, Департамент екології та  розвитку рекреаційних зон, Департамент культури 

та туризму; Державною екологічною інспекцією в Одеській області; Одеським 

регіональним відділення Асоціації міст України та громад; 

● 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 при Президентові України (м. Київ), НДУ 

«УкрНЦЕМ» (м. Одеса); Державним підприємством Конструкторське бюро «Південне» 

(м. Дніпро); ДП «ЧорноморНДІпроект»; ДП «УкрНДІМФ»;  ДУ «Миколаївська державна 

сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААН 

України»;  

● підприємствами регіону: АТВТ «Первомайськдизельмаш»;  МТП «Южний»; ТОВ 

«Стікон», ПАТ «Одеський автоскладальний завод», ТОВ «Рєсєнс», ТОВ «Колумбус 

Інтернешнл»; 
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● неурядовими та громадськими організаціями: Одеська обласна громадська 

організація південноукраїнська екологічна спілка, Союзом підприємців Одеського 

економічного регіону; Федерацією професійних спілок України; Одеською регіональною 

торгово-промисловою палатою; Асоціацією судновласників України; Асоціацією портів 

України «Укрпорт»; Міжнародною асоціацією судновласників Чорноморського басейну 

(БІНСА); Асоціацією судноремонтників і суднобудівельників Чорноморського регіону 

(БРАСС); Українською асоціацією підприємств чорної металургії; Агентством 

транскордонного співробітництва Єврорегіон «Нижній Дунай»; Українським Союзом 

промисловців і підприємців; Радою Об’єднання підприємств хлібопекарської 

промисловості «Укрхлібпром»; Об’єднанням організацій роботодавців Одеської області; 

Національна Комісія Регулювання Електроенергетики; Укрметалургпром, Укрвинпром, 

Громадська спілка «Південноукраїнська асоціація фермерів та приватних землевласників 

Одеської області «Буджакський степ», агротуристичний кластер «Фрумушика Нова», 

Центр міського розвитку та інформаційних технологій; 

● міжнародними неурядовими організаціями: Міжнародною Фундацією сприяння 

ринку (International Market Support Foundation); Міжнародна фінансово-аналітична 

організація «Edmond de Rothschild Group»;  Інститут Зуккова (Грюнвальд, Німеччина), 

Асоціація сталого розвитку (Молдова), Комратський державний університет.  

●  ЗВО м. Одеси: 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;   

●  ЗВО інших міст України: Державною екологічною академією післядипломної 

освіти та управління, Київським національним торговельно-економічним університетом 

(м. Київ), Інститутом відновлювальної енергетики НАН України (м. Київ), Національним 

університетрм біоресурсів і природокористування України, (м. Київ), Національним 

транспортним університетом (м. Київ), Національним лісотехнічним університетом 

України (м. Львів), Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки 

(м. Луцьк), Житомирським державним технологічним університетом (М. Житомир), НУ 

«Львівська політехніка» (м. Львів), Харківським національним університетом міського 

господарства ім. О.М. Бекетова (м. Харків), Херсонським національним технічним 

університетом (м. Херсон), Національним університетом кораблебудування ім. адмірала 

Макарова (м. Миколаїв), Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія 

Кондратюка (м. Полтава), Хмельницьким технологічним університетом  Поділля  (м. 

Хмельницьк) та ін. 

Протягом звітного року проводилась наукова та науково-організаційна 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 
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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, «European Integration», 

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», а також здійснювалось керування 

магістерськими дипломними роботами. Прийнято участь у спільних наукових 

конференціях; взаєморецензування наукових робіт науковців ІПРЕЕД НАНУ та ОНЕУ; 

проведення стажування бакалаврів та магістрів спеціальності «Міжнародна економіка» в 

ІПРЕЕД НАНУ. 

На базі науково-навчального комплексу «Інноватика у сучасній економічній освіті та 

науці» (ОНПУ) ІПРЕЕД НАН України з 2009 року функціонує Спеціальний структурний 

підрозділ «Віртуальний бізнес-інкубатор «ІННОВАТИКА». У 2018 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 9 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 філії кафедри «Міжнародні економічні відносини» спільно з ОНЕУ (з 2007 

р.) здійснено наступне: 

− проведення виробничої та переддипломної практики студентів спеціальності 

«Міжнародна економіка» - 30 чол; 

− проведення лекційних та практичних занять науковцями відділу: проведено лекції 

та семінарські заняття з таких дисциплін, як «European Integration» та 

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»; 

−  організація сумісних конференцій, семінарів та форумів для студентів та 

представників бізнесу: на постійній основі діє студентський науковий гурток; 

− підготовка спільних публікацій (монографій, статей, тез): здійснювалось 

керівництво науковою роботою студентів з підготовки 5 наукових статей, 10 доповідей на 

конференцію; 

− спільна підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації: у відділі навчаються в 

аспірантурі – 3 випускника ОНЕУ спеціальності «Міжнародна економіка»; захист 

докторської дисертації - 1 (Єрмакова О.А.), захист кандидатської дисертації - 1 (Кукош 

М.С.). 

В рамках розвитку співробітництва з Одеською національною академією харчових 

технологій здійснено: викладання начальних курсів на кафедрі Управління бізнесом 

«Діагностика внутрішнього стану підприємства», «Основи економічної діагностики», 
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«Економічне управління підприємством». Надано рецензії на більш ніж 20 дипломних 

робіт.  

Співробітниками Інституту підготовлено конспекти лекцій та методичні вказівки в 

рамках філій кафедр: 

 «Економіка природокористування» та «Менеджмент природоохоронної 

діяльності» спільно з ОДЕкУ: 

1. Андрєєва Н. М., Плетос С. В. Конспект лекцій «Сучасні проблеми 

макроекономіки». ОДЕКУ, 2018. – 160 с. (9,41 д.а.) 

2. Андрєєва Н. М., Плетос С. В. Конспект лекцій «Теорія та практика 

мікроекономіки». ОДЕКУ, 2018. – 150 с. (8,82 д.а.) 

3. Андрєєва Н. М., Плетос С. В. Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Сучасні проблеми макроекономіки». ОДЕКУ, 2018. – 33 с. (1,94 

д.а.) 

«Менеджмент і економіка морського транспорту» спільно з ОНМА:  

1. Лаврущенко Ю.О.  Управління інноваціями: методичні вказівки з вивчення 

дисципліни та організації самостійної роботи  курсантів та студентів. Одеса : НУ «ОМА», 

2018. 136 с. (7,76 ум.др.арк.). 

В рамках роботи науково-учбових комплексів та філій кафедр проводились спільні 

наукові заходи: семінари, конференції, круглі столи тощо. Серед них варто відмітити 

проведення  наступних: 

- Міжнародна науково-практична конференція «Переробка вторинної сировини 

виноробства. Можливості диверсифікації виноробних підприємств», 19-20 квітня 2018р., 

м. Одеса; 

- Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Публічне управління і 

адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», 23 травня 2018 р., м. 

Одеса; 

- VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та 

практики менеджменту», 28 травня 2018 р., м. Одеса; 

- Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Формування потенціалу 

економічного розвитку промислових підприємств», 5-6 червня 2018 р., м. Одеса; 

- XXIII міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський 

науково-інноваційний простір», 4-5 жовтня 2018 р., м. Одеса; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні управлінські та соціально-

економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах 

трансформації публічного управління», 7 листопада 2018 р., м. Одеса. 

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., с.н.с. Лайко О.І., д.е.н., проф. Садченко О.В., д.е.н., с.н.с. 

Нікішіна 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 
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В.Ф., д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В., д.е.н., с.н.с.  Шлафман Н.Л., д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є., 

к.е.н., с.н.с. Карпінська Г.В. 

Також в звітному році  науковці Інституту були залучені до участі у засіданнях 

спеціалізованих вчених рад інших наукових та освітніх  установ 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; д.е.н., доцент Мінакова С.М. – член Спеціалізованої 

вченої ради Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 

Значна група вчених Інституту за сумісництвом працюють на посадах професорів та 

доцентів ЗВО 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, Одеського інституту 

фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, Християнський 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 закладів вищої 

освіти, що сприяє залученню талановитої молоді до наукової роботи та вступу до 

аспірантури Інституту, зокрема:  

- у Одеському національному економічному університеті ( д.е.н. Андрєєва Н.М., 

д.е.н. Лайко О.І., д.е.н. Хумарова Н.І.); 

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

О.В.,  д.е.н., проф. Бутенко А.І., д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л., д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є.); 

- у Одеській національній академії харчових технологій (д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І., 

к.е.н. Бондаренко С.А., к.е.н. Карпінська Г.В.); 

- у Одеському державному екологічному університеті (д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І., 

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.); 

- у Одеській державній академії будівництва та архітектури (д.е.н., проф. Купінець 

Л.Є., к.е.н., с.н.с. Золотов В.І.); 

- у Одеському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (д.е.н., проф. Купінець Л.Є.) 

- у Національному університеті кораблебудування ім. адм. Макарова (м. Миколаїв) 

(д.е.н., проф. Ільченко С.В.)  

- у Одеському інституті фінансів Українського державного університету фінансів та 

міжнародної торгівлі (д.е.н., проф. Бутенко А.І.). 

Активною формою координації наукової діяльності з ЗВО є участь провідних вчених 

Інституту в роботі редакційних колегій наукових журналів і систематичних збірників 
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наукових праць м. Одеси: «Економічні інновації», електронний  журнал «Економіка. 

Екологія. Соціум», «Економіка харчової промисловості», «Економіка: реалії часу»,  

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і 

менеджмент», «Збірник наукових праць Військової академії», «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), «Збалансоване 

природокористування» (м. Київ),  Evropský časopis ekonomiky a managementu (Чехія). 

Вчені Інституту залучені як опоненти для рецензування дисертаційних робіт на 

здобуття учених ступенів кандидата і доктора наук. Ними було надано більш ніж 65 

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; 

− 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., с.н.с. Лайко О.І. - член-кореспондент Академії економічних наук України; 

− к.е.н., доц. Топалова І.А. - член-кореспондент Академії економічних наук 

України; 

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

наук; 

− д.е.н., проф. Дергачов В.О. є 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», Басейнової Ради 

Дністра; Міжвідомчої координаційної ради з питань  реалізації в Україні Конвенції ЄСПО 

при Мінприроди. Приймали участь у роботі координаційного центру по імплементації 

Європейської Стратегії щодо розвитку Дунайського регіону (Мінекономіки України). 

Д.е.н. Рубель О.Є. є радником Заступника Міністра екології та природних ресурсів 

України з питань європейської інтеграції. 

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, 

членом Асоціації портів України «Укрпорт», а також входить до складу:  робочої групи 

НАН України щодо співпраці з ЮНЕСКО, Міжвідомчої координаційної ради з питань 

морських досліджень МОН та НАН України, Міжвідомчої координаційної ради з питань  
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реалізації в Україні Конвенції ЄСПО при Мінприроди, 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. Член науково-технічної ради з питань охорони навколишнього 

природного середовища, моніторингу довкілля, реалізації регіональних програм області та 

сталого розвитку в регіоні (ОДА). Є головою Одеського осередку Спілки економістів 

України, головою редакційних колегій наукового щоквартального журналу «Економіка 

харчової промисловості», збірника наукових праць «Економічні інновації»,  та  головою 

наукової ради електронного науково-практичного журналу «Економіка. Екологія. Соціум» 

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).  

 

ФОРМА V-1 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України   

Окремі чисельні показники співпраці 

 з закладами вищої освіти і установами Міністерства освіти і науки України  

(МОН України) 

1. 

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

вищої освіти: 

загальна кількість на 31.12.2018 27 

укладених у звітному році - 

2. 

Кількість створених спільно з закладами вищої освіти: 

 філій кафедр 

загальна  кількість на 31.12.2018 10 

створених у звітному році - 

 факультетів 

загальна  кількість на 31.12.2018 - 

створених у звітному році - 

 лабораторій 

загальна  кількість на 31.12.2018 - 

створених у звітному році - 

 інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо) 

загальна  кількість на 31.12.2018 5 

створених у звітному році - 

3. 

Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2017/2018 навчальному році проходили 

магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують 

на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці 

46 

Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2018/2019 навчальному році проходять 

магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують 

на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці 

(додатково на окремих аркушах вказати назви спеціальностей та спеціалізацій, з 

50 
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яких здійснювалася підготовка магістрів) 

4. 

Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році розроблялись спільно з вченими-

освітянами, всього 
 

у тому числі: 

 тем НДР 
- 

 проектів Державного фонду фундаментальних досліджень - 

 проектів, що фінансуються зарубіжними та міжнародними організаціями 

(фондами) 
- 

5. 

Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали викладачами в 

системі освіти, всього 
10 

у тому числі:  академіків НАН України 1 

 членів-кореспондентів НАН України 0 

очолюють:  кафедри 1 

 факультети 0 

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

ради при Інституті 
10 

7. 
Кількість вчених Інституту, які у звітному році входили до спеціалізованих рад при 

закладах вищої освіти 
4 

8. Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі дипломні роботи 46 

9. Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій установі 56 

10. 
Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботу у звітному році: 8 

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

11. Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій 0 

12. 

Кількість опублікованих у звітному році: 

 підручників для вищої та 
 

  середньої школи  

 навчальних посібників для вищої та 4 

  середньої школи  

13. 
Кількість наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти і установ МОН, які 

у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій установі 
6 

14. 

Кількість аспірантів-цільовиків та 0 

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

направленням закладу вищої освіти, установи МОН 
0 

15. 

Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з закладів вищої освіти та 

установ МОН, прикріплених у звітному році до Інституту для підготовки та складання 

кандидатського іспиту зі спеціальності 

5 

16. 

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

спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього 
6 

у тому числі:  на здобуття докторського ступеня 4 

 на здобуття кандидатського ступеня 2 
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Додаток до 

форми V-I 

Дані 

про студентів ЗВО, які проходили в 2018 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 2018р. з 

числа студентів, які 

проходили виробничу 

практику в установі 

Виконували 

дипломні роботи 

працювало на 

інженерно-

технічних 

посадах з 

оплатою 

Одеський національний економічний  

університет (всього) 

Спец-ть: Економіка підприємства 

Міжнародна економіка 

Підприємство, торгівля ті біржова діяльність 

 

46 

13 

22 

11 

 

42 

9 

22 

11 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Одеський національний політехнічний 

університет (всього) 

Спец-ть: 

Економіка підприємств 

Публічне управління та адміністрування 

 

10 

 

6 

4 

 

4 

- 

4 

- 

 

- 

 

 

 

- 
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VІ. Конференції, семінари, з’їзди тощо 

Інститут в 2018 р. був одним з основних організаторів проведення 9 конференцій, 8 

семінарів, 1 круглого столу, всі заходи проходили у місті Одеса.  

За організаційного сприяння Мінприроди і технічної підтримки проекту ReedBASE 

«Розвиток транскордонної Інноваційної Платформи / Кластеру з використання біомаси 

Очерету звичайного Phragmites australis як поновлюваного джерела енергії», Фонду 

Міхаеля Зуккова та Програми консультативної допомоги Федерального міністерства 

довкілля Німеччини, ІПРЕЕД НАН України 26-27 вересня 2018 р. в м. Одеса проведено: 

Конференцію з питань водно-болотних угідь міжнародного значення Азово-

Чорноморського регіону. Конференція була присвячена огляду стану водно-болотних 

угідь у басейні Чорного моря, сталому використанню природних ресурсів, аналізу 

екосистемних послуг, основних антропогенних та кліматичних загроз для екологічного 

характеру Рамсарських угідь, а також підготовці до 13-ї Конференції Договірних Сторін 

Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як 

середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція). Серед сорока 

учасників конференції були представники наукових організацій, місцевої влади та 

громадськості, природоохоронних міністерств та агентств Болгарії, Молдови, Румунії, 

Грузії, України, а також представники Рамсарского Секретаріату (Швейцарія) та Фонду 

Міхаеля Зуккова (ФРН).  

Інститут спільно з Одеським регіональним інститутом державного управління при 

Президентові України 19-20 квітня 2018р. була проведена Міжнародна науково-

практична конференція «Переробка вторинної сировини виноробства. Можливості 

диверсифікації виноробних підприємств», метою якої стали визначення найбільш 

актуальних і проблемних питань, найбільш ефективних та лаконічних засобів їх 

вирішення, формування суспільних механізмів підтримки впровадження принципів 

«зеленої» економіки. 

ІПРЕЕД НАН України спільно з  Державною установою «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» 29-30 

листопада 2018 р., м. Одеса організовано засідання Круглого столу «Сталий розвиток і 

зелена економіка: публічно-приватне партнерство крізь призму децентралізації». 

Особлива увага у доповідях та виступах була приділена питанням імплементації 

принципів зеленої економіки та публічно-приватного партнерства, впровадження заходів 

щодо активізації екологічно чистого виробництва в Україні та практичної реалізації ідеї 

циркулярної економіки. У заході прийняли участь більше 30 учасників, серед них: 

директори підприємств, представники малого та середнього бізнесу, вчені академічних 

установ та вищих навчальних закладів, представники Торгово-промислової палати 

Одеської області.  

В рамках реалізації 8 міжнародних проектів співробітники Інституту приймали 

участь та організували понад 50 робочих зустрічей, семінарів, воркшопів тощо, зокрема: в 

період з 16 по 31 травня 2018р. проведено 6 міжнародних семінарів за участю зарубіжних 

експертів в рамках міжнародного проекту «Все, що потрібно знати про природоохоронні 

директиви ЄС», головним завданням яких було  популяризація європейських ініціатив 

щодо гармонізації в галузі охорони природи. за Директивами №2009/147/ЄС з охорони 

диких птахів (Директива “Про птахів”) та №92/43/ЄС про збереження природного 

середовища існування дикої фауни та флори (Директива “Про місця існування”). 

Результатом проведених семінарів стали підготовка Дайджесту для непідготовлених 
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(стейкхолдери, освітні організації, природоохоронні організації, ЗМІ)  

щодо Природоохоронних Директив ЄС та кінопродукція  Директиви про природу . 

 

Назва Співорганізатори 
Дата 

проведен

ня 

Місце 

проведен

ня 

Кількість 

учасників 

(в т.ч. з 

країн 

далекого 

зарубіжжя,                    

з країн 

СНД) 

Загальна проблематика; 

найбільш вагомі результати 

заходу (рішення, рекомендації, 

зміст резолюції) 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Економіка та 

управління в 

умовах 

побудови 

інформаційного 

суспільства» 

 

Міністерство освіти і 

науки України, 

Одеська національна 

академія зв’язку ім. 

О.С. Попова, 

Інститут 

модернізації змісту 

освіти, 

Вроцлавський 

університет, 

Азербайджанський 

технічний 

університет, 

Словянський 

університет 

27-28 

березня 

2018 р. 

м. Одеса 150 

Проблематика конференції: 

● Інноваційна складова 

розвитку трансформаційної 

економіки. 

● Організаційно-

управлінська та маркетингова 

діяльність в умовах побудови 

інформаційного суспільства. 

● Економіка підприємства: 

формування економічного 

потенціалу підприємства в 

умовах побудови 

інформаційного суспільства. 

● Мегатренди і маркери 

сучасного глобалізуючого 

світу. 

● Інфокомунікації як сектор 

економічного розвитку. 

● Удосконалення систем 

управління шляхом 

впровадження комп’ютерно-

інтегрованих технологій. 

Надруковано збірник тез 

доповідей. 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Переробка 

вторинної 

сировини 

виноробства. 

Можливості 

диверсифікації 

виноробних 

підприємств» 

Грант  «Розвиток 

українсько-

молдавського 

прикордонного 

виробничо-науково-

освітнього кластера з 

переробки 

вторинних продуктів 

виноробства» 

Корпорація 

"Укрвинпром  

Завод коньячних вин 

«Шабо» 

Center for Viticulture 

and Oenology 

ННЦ «Институт 

виноградарства и 

виноделия им. В.Е. 

Таирова» 

19-20 

квітня 

2018 

м. Одеса, 

Україна 
50 

Проблематика конференції: 

● Можливості 

диверсифікації виноробних 

підприємств 

● створення спеціалізованих 

підприємств в Україні та 

Молдові, 

● переробка вторинної 

сировини, 

● об'єднання потенціалу 

наукових установ, виноробних 

підприємств, державних, 

громадських структур. 

Видано інформаційно-

рекламний буклет та 

підготовлено статті до 

збірника «Економічні 

інновації» 

VІІ 

всеукраїнська 

науково–

практична 

конференція 

студентів та 

Одеський 

національний 

морський 

університет 

Інститут 

модернізації змісту 

26 квітня 

2018 р. 
м. Одеса 100 

Проблематика конференції: 

● Економіка транспорту 

та зв’язку. 

● Підприємницька 

діяльність на транспорті. 

● Транспортні системи, 
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молодих 

вчених 

«Проблеми і 

перспективи 

розвитку 

транспорту» 

освіти 

Державний 

проектно-

вишукувальний 

науководослідний 

інститут морського 

транспорту 

«ЧорноморНДІпроек

т» 

внутрішні та міжнародні 

перевезення. 

● Порти і термінали. 

● Кораблебудування та 

водний транспорт. 

● Механізація портів. 

● Будівництво, 

реконструкція і технічна 

експлуатація гідротехнічних 

споруд. 

● Маркетинг, 

транспортний менеджмент і 

логістика. 

● Управління проектами 

та програмами на транспорті. 

● Сучасні інформаційні 

технології. 

● Правове регулювання 

діяльності підприємств 

транспорту. 

● Безпека мореплавства. 

● Економіка та 

організація туризму. 

Збірник тез доповідей. 

Всеукраїнська 

студентська 

науково-

практична 

конференція 

«Публічне 

управління і 

адмініструванн

я: сучасний 

стан, проблеми 

та перспективи 

розвитку» 

Одеський 

національний 

політехнічний 

університет, 

Науковий портал 

“ЕКОНОМІКА: 

реалії часу ” 

Одеський 

Регіональний 

Інститут Державного 

Управління 

Національної 

Академії 

Державного 

Управління при 

Президентові 

України, 

NationalInstituteforEc

onomicResearch, 

(Молдова), Scientific-

Technical 

UnionofMechanicalEn

gineering, (Болгарія) 

23 травня 

2018 р. 
м. Одеса 

90 

 

Проблематика конференції: 

● Актуальні проблеми 

державного управління та 

місцевого самоврядування. 

●  Соціально-економічна 

та інвестиційна політика 

держави в умовах 

трансформації публічного 

управління. 

● Актуальні проблеми 

національної безпеки держави. 

●  Сталий розвиток 

виробничої сфери в умовах 

глобальних продовольчих, 

екологічних та фінансово-

економічних викликів. 

● Сучасні комунікації та 

електронне урядування в 

умовах розвитку 

інформаційного суспільства. 

 Результат: видано збірник тез 

VІI 

Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Актуальні 

проблеми теорії 

та практики 

менеджменту» 

Одеський 

національний 

політехнічний 

університет,  

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І.Мечникова, Одесь

кий національний 

економічний 

університет, Націона

льний університет 

«Львівська 

політехніка», Націон

альний університет 

кораблебудування ім

28 травня 

2018 р. м. Одеса 80 

Проблематика конференції: 

● Сучасні тенденції 

розвитку теорії та практики 

менеджменту; 

● Інноваційні методи 

управління в економічних 

системах різного ієрархічного 

рівня; 

● Прикладні аспекти 

менеджменту в реальному, 

фінансовому, 

інфраструктурному та інших 

секторах економіки; 

● Моделі формування та 

організації новітніх 

економічних систем в умовах 
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. адмірала 

Макарова, Державни

й університет 

«Люблінська 

політехніка» 

(Польща), Міжнарод

на академія 

менеджменту та 

технологій INTAMT 

(ФРН) 

трансформаційних перетворень; 

● Управління змінами як 

нова реальність менеджменту; 

● Антикризовий 

менеджмент: моделі, механізми, 

інструменти 

Результат: видано збірник тез 

ІV Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Формування 

потенціалу 

економічного 

розвитку 

промислових 

підприємств» 

МОН України, 

ОНПУ, Одеський 

національний 

економічний 

університет, 

Університет 

прикладних наук 

(ФРН, м. Аугсбург), 

Київський 

національний 

університет 

технології та 

дизайну, Інституту 

економіки і 

менеджменту 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка», 

Хмельницький 

національний 

університет, 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут», 

Донецький 

державний 

університет 

управління, 

Східноукраїнський 

національний 

університет ім. В. 

Даля 

5-6 

червня 

2018 року 
Одеса 80 

Проблематика конференції: 

● 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 

складової потенціалу 

промислових підприємств; 

● Теоретико-прикладні 

аспекти управління 

потенціалом і розвитком 

промислових підприємств. 

Результат:видано збірник тез 

VІІ міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Економіка 

підприємства: 

сучасні 

проблеми теорії 

та практики» 

Міністерство освіти і 

науки України; 

Одеський 

національний 

економічний 

університет; 

Білоруський 

Державний 

Економічний 

Університет  (м. 

Мінськ) 

Вармінсько-

мазурський 

університет (м. 

Ольштин, Польща) 

Університет 

прикладних наук (м. 

14-15 

вересня 

2018 р. 

м. Одеса 90 

Проблематика конференції: 

● Проблеми підвищення 

якості продукції та 

конкурентоспроможності 

підприємства. 

● Інноваційно-інвестиційні 

аспекти розвитку підприємства      

в сучасних умовах. 

● Стратегія розвитку 

підприємства. 

● Планування та контроль 

на підприємстві в сучасних      

умовах. 

● Сучасні технології 

управління на підприємстві. 

● Математико-статистичні 

методи і моделі в управлінні  
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Міттвайда, 

Німеччина) 

 

Інститут 

відновлюваної 

енергетики НАН 

України 

підприємством. 

● Економічні проблеми 

енергетичного забезпечення   

підприємств, в тому числі, за 

рахунок відновлювальної     

енергетики. 

● Економічні проблеми 

зовнішнього оточення 

підприємства 

Статті опубліковано у 

«Віснику соціально-

економічних досліджень» 

Конференція з 

питань водно-

болотних угідь 

міжнародного 

значення 

Азово-

Чорноморськог

о регіону 

Міністерство 

екології та 

природних ресурсів  

України, НГО 

«Агрікола», 

Рамсарский 

Секретаріат 

(Швейцарія) Фонду 

Міхаеля Зуккова 

(ФРН) 

26-27 

вересня 

2018 р. 

м. Одеса 40 

Проблематика конференції: 

● стале використання 

природних ресурсів водно-

болотних угідь регіону; 

● використання очерету 

як поновлюваного джерела 

енергії та будівельного 

матеріалу; 

● аналізу екосистемних 

послуг; 

● антропогенні та 

кліматичні загрози для 

Рамсарських угідь 

Підготовлено пропозиції до 

 13-ї Конференції Договірних 

Сторін Конвенції про водно-

болотні угіддя 

XXIII науково-

практична 

конференція 

«Проблеми і 

перспективи 

інноваційного 

розвитку 

економіки в 

контексті 

інтеграції 

України в 

Європейський 

науково-

інноваційний 

простір» 

 

Національна 

академія наук 

України, 

Міністерство освіти і 

науки України, 

Наукова рада з 

наукознавства 

Міжнародної 

асоціації академій 

наук, Державна 

установа «Інститут 

досліджень науково-

технічного 

потенціалу та історії 

науки ім. Г.М. 

Доброва», Одеський 

національний 

політехнічний 

університет, 

Громадська 

організація «Агенція 

європейських 

інновацій» та 

науковий портал 

«Економіка: реалії 

часу» 

4-5 

жовтня 

2018 р. 

м. Одеса 60 

Проблематика конференції: 

● розвиток нормативно-

правової бази інноваційної 

діяльності в контексті інтеграції 

України в Європейський 

науково-інноваційний простір; 

● питання 

комерціалізації результатів 

науково-технічної діяльності; 

● регіональні інноваційні 

системи та програми; 

● створення правових 

засад підтримки інноваційних 

підприємств та “стартапів”; 

● проблеми та 

перспективи створення 

інноваційної інфраструктури, 

зокрема, наукових парків та 

центрів трансферу технологій у 

вищих навчальних закладах та 

наукових установах; 

● проблемні питання 

підготовки фахівців з 

управління інтелектуальною 

власністю; 

● цифрова економіка: 

поточний стан та перспективи 

розвитку; 

● відкрита наука та 

відкриті інновації; 

● історія науки і техніки 

через призму інновацій. 

Результат: видано збірник тез 
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Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Сучасні 

управлінські та 

соціально-

економічні 

аспекти 

розвитку 

держави, 

регіонів та 

суб’єктів 

господарюванн

я в умовах 

трансформації 

публічного 

управління» 

Міністерство освіти і 

науки України, 

Одеський 

національний 

політехнічний 

університет, 

науковий портал 

«Економіка: реалії 

часу» 

Одеський 

регіональний 

інститут державного 

управління 

Національної 

Академії 

Державного 

Управління при 

Президентові 

України, Інститут 

підготовки кадрів 

державної служби 

зайнятості України, 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 

Комратський 

державний 

університет 

(Moldova), National 

Institute for Economic 

Research, (Молдова), 

Scientific-Technical 

Union of Mechanical 

Engineering, 

(Болгарія), Academic 

Community Of M. 

Baludyanskiy 

(Словаччина), 

Компанія «TIME 

REALITIES 

SCIENTIFIC 

GROUP» (Germany, 

Німеччина) 

7 

листопад

а 2018 р. 

м. Одеса 70 

Проблематика конференції: 

●  Сучасні управлінські 

аспекти розвитку держави, 

регіонів та суб’єктів 

господарювання. 

● Сучасні соціальні та 

економічні аспекти розвитку 

держави, регіонів та суб’єктів 

господарювання. 

● Актуальні проблеми 

державного управління та 

місцевого самоврядування. 

● Актуальні проблеми 

національної безпеки держави. 

● Сталий розвиток 

виробничої сфери в умовах 

глобальних продовольчих, 

екологічних та фінансово-

економічних викликів. 

● Соціально-економічна 

та інвестиційна політика 

держави в умовах 

трансформації публічного 

управління. 

● Сучасні комунікації та 

електронне урядування в 

умовах розвитку 

інформаційного суспільства. 

Результат: видано збірник тез, 

розміщення збірника  на 

науковому порталі «Економіка: 

реалії часу» 

Круглий стіл 

Круглий стіл 

«Сталий 

розвиток і 

зелена 

економіка: 

публічно-

приватне 

партнерство 

крізь призму 

децентралізації

» 

Міністерство освіти і 

науки України 

Одеська обласна 

державна 

адміністрація 

Державна установа 

«Інститут економіки 

природокористуванн

я та сталого розвитку 

Національної 

академії наук 

України» 

Одеський державний 

екологічний 

університет 

29-30  

листопад

а  2018 р. 

м. Одеса 30 

Проблематика круглого столу: 

● Траєкторія сталого 

розвитку України до 2030 року. 

● Зелена економіка, 

зелені інвестиції, зелений 

туризм. 

● Публічно-приватне 

партнерство для цілей сталого 

розвитку. 

● Децентралізація в 

Україні: стан, проблеми, 

перспективи. 

● Публічно-приватні 

форми регулювання 

техногенно-екологічної безпеки 

сталого розвитку: європейський 

досвід та міжрегіональне 

співробітництво 
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На 2019 рік Інститутом заплановано проведення наступних заходів: 

Назва 

Дата 

проведенн

я 

Місце 

проведен

ня 

Перелік 

співорганізаторів 

Посиланн

я на веб-

сайт 

інституту 

або 

конферен

ції 
Міжнародна науково-

практична конференція 

 Перспективи та напрями 

розвитку «зеленої» 

економіки Українського 

Причорномор`я  

 

Вересень-

жовтень 

2019р. 

Херсонськ

а область 

Херсонський національний 

технічний університет 
- 

 

 

VII. Створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності 

 

Інститут не подавав заявки 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 8 монографій, загальним 

обсягом 104,51 др. арк., 24 розділи у колективних монографіях (з них 9 - зарубіжних), 2 

брошури (5,35 др. арк. ), 4 збірники наукових праць «Економічні інновації», 4 випуски 

електронного науково-практичного журналу «Економіка. Екологія. Соціум», та понад 120 

статей в наукових журналах і збірниках (в т.ч. 13 статей - наукових журналах і збірниках, 

що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science). Загальний обсяг 

публікацій склав 294,54 др. арк., зокрема: 

За бюджетною програмою КПКВК 6541030 опубліковано 7 монографій, загальним 

обсягом 104,51 др. арк., 18 розділів у монографіях (з них 5 - зарубіжних),  2 брошури (5,35 

др. арк. ), 4 збірники наукових праць, 4 випуски науково-практичного журналу, та 96 

статей в наукових журналах і збірниках (в т.ч. 10 статей - наукових журналах і збірниках, 

що входять до міжнародних науко метричних баз Scopus i Web of Science). Загальний 

обсяг публікацій склав 282,54 др. арк. 

За бюджетною програмою КПКВК 6541230: 

НДР «Економіко-екологічні пріоритети «зеленої економіки» у контексті сталого 

розвитку України» - 1 монографія, загальним обсягом 10,0 др. арк., 4 розділи у 

колективних монографіях (з них 3 - зарубіжних), 18 статей (з них 5 – у закордонних 

наукових журналах і збірниках, що входять до міжнародних наукометричних баз, в т.ч. 3 – 

до баз Scopus i Web of Science), 10 тез доповідей. 

Проект «Розробка стратегій інноваційного розвитку для регіонів України на засадах 

глокалізації (на прикладі Одеської області)» (Гранти НАН України дослідницьким 

лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за 
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пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки ) - 2 розділи у колективних 

монографіях (з них 1 – у зарубіжних), 6 статей, 2 тез  доповідей. 

У 2018р. за бюджетною програмою КПКВК 6541030  видано такі монографії:  

1. Економіка. Бондаренко С.А.; Системне забезпечення стійкого інноваційного 

розвитку виноробних підприємств. – /Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України/. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2018. – 566с. (33,02 

ум. друк. арк.). – 500 прим. - ISBN 978-966-02-8552-1 

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та методичні проблеми 

системного забезпечення стійкого інноваційного розвитку виноробних підприємств. 

Запропоновано формування механізмів антикризового забезпечення стійкого 

інноваційного розвитку виноробного підприємства, покликаний створити основу для 

забезпечення належного рівня збалансованості бізнес-процесів підприємства як 

внутрішніх, так і зовнішніх, досягнення цілей підприємства, належних умов для 

інноваційної діяльності і підвищення інноваційної активності відповідними 

мотиваційними механізмами, і, відповідно, інноваційної стійкості та 

конкурентоспроможності виноробних підприємств. Зроблено відповідні висновки та 

рекомендації, необхідні для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо 

забезпечення стійкого інноваційного розвитку українських виноробних підприємств. 

Монографія призначена для науковців, службовців органів державної влади, 

керівників та спеціалістів виноробних підприємств України, а також викладачів, 

експертів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти, наукові та фахові інтереси яких 

торкаються проблем забезпечення стійкого інноваційного розвитку українських 

виноробних підприємств.  

В монографии освещены теоретико-методологические и методические проблемы 

системного обеспечения устойчивого инновационного развития винодельческих 

предприятий. Предложено формирование механизмов антикризисного обеспечения 

устойчивого инновационного развития винодельческого предприятия, призван создать 

основу для обеспечения надлежащего уровня сбалансированности бизнес-процессов 

предприятия как внутренних, так и внешних, достижения целей предприятия, условий для 

инновационной деятельности и повышения инновационной активности 

соответствующими мотивационными механизмами, и, соответственно , инновационной 

устойчивости и конкурентоспособности винодельческих предприятий. Сделаны 

соответствующие выводы и рекомендации, необходимые для принятия обоснованных 

управленческих решений по обеспечению устойчивого инновационного развития 

украинских винодельческих предприятий. 

Монография предназначена для научных работников, служащих органов 

государственной власти, руководителей и специалистов винодельческих предприятий 

Украины, а также преподавателей, экспертов, аспирантов и студентов высших учебных 

заведений, научные и профессиональные интересы которых касаются проблем 

обеспечения устойчивого инновационного развития украинских винодельческих 

предприятий. 

2. Економіка. Буркинський Б.В. та ін.; Логістика товарного ринку. - / Ін-т пробл. 

ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України /. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2018. – 234 с. 

(14,2ум.др.арк.). –50 прим. –ISBN 978-966-02-8541-5  

Монографія присвячена теоретико-методологічним засадам досліджень логістики 

товарних ринків. Введено новий понятійно-категоріальний апарат визначення ринкової 
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логістики, запропоновані механізми дослідження та регулювання товарних ринків на 

логістичних принципах. Визначені та класифіковані типи логістичних ланцюгів різних 

товарних ринків, обґрунтовані перспективні  форми організації логістики національних 

ринків у контексті теорії глобальних ланцюгів вартості (ГЛВ). Запропоновані механізми 

регулювання логістичних ланцюгів товарних ринків. 

Монография посвящена теоретико-методологическим основам исследований 

логистики товарных рынков. Введен новый понятийно-категориальный аппарат 

определения рыночной логистики, предложенные механизмы исследования и 

регулирования товарных рынков на логистических принципах. Определены и 

классифицированы типы логистических цепей различных товарных рынков, 

обоснованные перспективные формы организации логистики национальных рынков в 

контексте теории глобальных цепей стоимости (ГЛВ). Предложенные механизмы 

регулирования логистических цепей товарных рынков. 

3. Економіка. Нікішина О.В., Бібікова Н.О.; Формування та розвиток 

регіональних обслуговуючих кооперативів зернового ринку: інтеграційний підхід. - / 

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

2018. –230 с. (13,4 ум.др.арк.). – 300  прим. –ISBN 978-617-7503-24-7   

У монографії висвітлено теоретико-методологічні основи регулювання 

інтегрованого ринку зерна та продуктів його переробки в Україні. Запропоновано 

концепцію регулювання відтворювальних процесів у системі суміжних до зернового 

ринків на засадах її збалансованого рівноважного розвитку та активізації відтворювальної 

функції ринків зернопродуктів. Розроблено методологічні підходи до оцінки ефективності 

функціонування та регулювання інтегрованого зернового ринку, сконструйовано 

багаторівневу систему критеріїв для оцінки економічної, соціальної та управлінської 

ефективності системи суміжних до зернового ринків. Здійснено секторний аналіз 

відтворювальних процесів на ринках зерна і зернопродуктів, ідентифіковано латентні 

тенденції та економічні проблеми їх розвитку. Розглянуто особливості функціонування 

діючих механізмів державного регулювання та управління зерновим ринком в Україні та 

провідних зернових державах. Обґрунтовано стратегічні напрями розвитку інтегрованих 

ринків зерна і зернопродуктів та комплекс прикладних регуляторних заходів, 

орієнтованих на реалізацію пріоритетів національної зернової політики. Оцінено 

бюджетну ефективність пропонованих заходів із використанням методу сценаріїв. 

Монографія розрахована на працівників органів державної влади, вчених, підприємців, 

викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів. 

В монографии освещены теоретико-методологические основы регулирования 

интегрированного рынка зерна и продуктов его переработки в Украине. Предложена 

концепция регулирования воспроизводственных процессов в системе прилегающих к 

зернового рынков на основе ее сбалансированного равновесного развития и активизации 

воспроизводственной функции рынков зернопродуктов. Разработаны методологические 

подходы к оценке эффективности функционирования и регулирования интегрированного 

зернового рынка, сконструирован многоуровневую систему критериев для оценки 

экономической, социальной и управленческой эффективности системы прилегающих к 

зернового рынков. Осуществлен секторный анализ воспроизводственных процессов на 

рынках зерна и зернопродуктов, идентифицированы латентные тенденции и 

экономические проблемы их развития. Рассмотрены особенности функционирования 

действующих механизмов государственного регулирования и управления зерновым 
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рынком в Украине и ведущих зерновых странах. Обоснованы стратегические направления 

развития интегрированных рынков зерна и зернопродуктов и комплекс прикладных 

регуляторных мер, ориентированных на реализацию приоритетов национальной зерновой 

политики. Оценен бюджетную эффективность предлагаемых мероприятий с 

использованием метода сценариев. Монография рассчитана на работников органов 

государственной власти, ученых, предпринимателей, преподавателей, аспирантов и 

студентов высших учебных заведений. 

4. Економіка. Андрєєва Н.М., Булишева Д.В.; Екологізація економічних відносин 

у системі рекреаційного землекористування міських агломерацій: теорія та 

практика. - / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України /. – Одеса. 

ІПРЕЕД НАНУ, 2018. – 267 с. (14,29 ум.др.арк.). – 300  прим. –ISBN 978-966-02-8454-8   

В монографії висвітлено теоретичні, методичні та прикладні положення щодо 

визначення сутності економічних відносин у системі екологізації рекреаційного 

землекористування міських агломерацій. Авторами сформовано теоретико-прикладні 

основи екологізації рекреаційного землекористування міських агломерацій; визначено 

особливості формування організаційно-економічного механізму екологічного управління 

Одеською міською агломерацію; запропоновано методичні підходи щодо забезпечення 

комплексної діагностики екологізації рекреаційних територій; розроблено пропозиції 

щодо вдосконалення організаційно-економічної системи та інструментарію екологічного 

управління рекреаційним землекористування  міських агломерацій. Монографія 

призначена для спеціалістів у сфері економіки природокористування та екологічного 

менеджменту, науковців, викладачів, аспірантів економічних, екологічних та аграрних 

закладів освіти. 

В монографии освещены теоретические, методические и прикладные положения по 

определению сущности экономических отношений в системе экологизации 

рекреационного землепользования городских агломераций. Авторами сформирован 

теоретико-прикладные основы экологизации рекреационного землепользования городских 

агломераций; определены особенности формирования организационно-экономического 

механизма экологического управления Одесской городской агломерации; предложены 

методические подходы по обеспечению комплексной диагностики экологизации 

рекреационных территорий; разработаны предложения по совершенствованию 

организационно-экономической системы и инструментария экологического управления 

рекреационным землепользования городских агломераций. Монография предназначена 

для специалистов в области экономики природопользования и экологического 

менеджмента, научных работников, преподавателей, аспирантов экономических, 

экологических и аграрных учебных заведений. 

5. Економіка. Котлубай О.М. та ін.; Асиметрія на ринках транспортних послуг: 

сутність, оцінка, подолання. - / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН 

України /. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2018. – 215 с. (15,6 ум.др.арк.). – 300  прим. –ISBN 

978-966-02-8481-4  

Асиметрія на ринку транспортних послуг являє собою нераціональне розподілення 

перевезень між видами транспорту та маршрутами (схемами) доставки, обумовлене 

наявністю зовнішніх та внутрішніх факторів. Ці фактори носять матеріальний та 

нематеріальний характер. При цьому здебільшого матеріальні фактори (відсутність 

засобів перевезення, нерозвиненість транспортної інфраструктури, тощо) теж є 

результатом дії факторів не матеріальних – недосконалої транспортної політики і 
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недосконалих, або штучно створених саме для асиметрії, інститутів функціонування 

транспортного комплексу, - тобто транспортного законодавства. Відсутність асиметрії на 

ринку транспортних послуг має місце тоді, коли розподіл перевезень між видами 

транспорту відповідає умові співвідношення витрат на перевезення між початково-

кінцевою та рухомою складовими витрат на перевезення, а розподіл між маршрутами 

(схемами доставки) – рівновазі граничних витрат (вартість вантажу та його доставки за 

час перевезення) по всім вантажам, що перевозяться за певний період часу. Саме ці 

аспекти і розглядаються авторами у представленій монографії. Монографія призначена 

для науковців і фахівців в області економіки і організації транспортного виробництва. 

Асимметрия на рынке транспортных услуг представляет собой нерациональное 

распределения перевозок между видами транспорта и маршрутами (схемами) доставки, 

обусловленное наличием внешних и внутренних факторов. Эти факторы носят 

материальный и нематериальный характер. При этом в основном материальные факторы 

(отсутствие средств перевозки, неразвитость транспортной инфраструктуры и т.д.) тоже 

является результатом действия факторов не материальных - несовершенной транспортной 

политики и несовершенных, или искусственно созданных именно для асимметрии, 

институтов функционирования транспортного комплекса, - то есть транспортного 

законодательства. Отсутствие асимметрии на рынке транспортных услуг имеет место 

тогда, когда распределение перевозок между видами транспорта соответствует условию 

соотношения затрат на перевозки между начально-конечной и подвижной составляющими 

расходов на перевозку, а распределение между маршрутами (схемами доставки) – 

равновесию предельных издержек (стоимость груза и его доставки при перевозке) по всем 

грузам, которые перевозятся за определенный период времени. Именно эти аспекты и 

рассматриваются авторами в представленной монографии. Монография предназначена 

для научных работников и специалистов в области экономики и организации 

транспортного производства. 

6. Економіка. Бутенко А.І. та ін.; Формування системи технологічного 

підприємництва в Україні: теоретико-методичні засади. - / Ін-т пробл. ринку та 

екон.-екол. дослідж. НАН України /. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2018. – 128 с. (7,2 

ум.др.арк.). – 300  прим. –ISBN 978-966-02-8611-5 

У монографії розглянуто теоретичні засади формування системи технологічного 

підприємництва в Україні, до числа яких віднесено: концепцію та методологічні засади 

формування системи технологічного підприємництва, методологію оцінки інноваційного 

потенціалу технологічного підприємництва (в тому числі методичний підхід до 

діагностики інноваційного потенціалу технологічного підприємництва на регіональному 

рівні) та напрямки адаптації міжнародного досвіду розвитку технологічного 

підприємництва для вітчизняних реалій. 

Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам економічних навчальних 

закладів, науковцям, широкому колу осіб, що цікавляться проблемами науково-

технологічного розвитку країни. 

В монографии рассмотрены теоретические основы формирования системы 

технологического предпринимательства в Украине, к числу которых отнесены: концепция 

и методологические основы формирования системы технологического 

предпринимательства, методология оценки инновационного потенциала технологического 

предпринимательства (в том числе методический подход к диагностике инновационного 

потенциала технологического предпринимательства на региональном уровне) и 
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направление адаптации международного опыта развития технологического 

предпринимательства для отечественных реалий. 

Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям экономических учебных 

заведений, научным работникам, широкому кругу лиц, интересующихся проблемами 

научно-технологического развития страны. 

7.  Економіка. Андрєєва Н.М. Методологія превентивного реагування на 

еколого-економічні ризик-події функціонування  портово-промислових об’єктів 

України. - / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України/. – Одеса. 

ІПРЕЕД НАНУ, 2018. – 105с. (6,8 ум.др.арк.). – 300  прим. – ISBN  978-966-02-8542-2 

У монографії проаналізовано проблемні організаційно-економічні та екологічні 

аспекти розвитку об'єктів ППЗ на основі визначення сутності превентивного реагування 

на еколого-економічні події функціонування портово-промислових зон (ППЗ); визначені 

методологічні методологічна сутність та принципи превентивного регулювання на ризик-

події господарської   діяльності   об'єктів   ППЗ; визначено пропозиції та перспективні 

напрямки удосконалення системи державного та регіонального екологічного управління 

ППЗ на підґрунті імплементації в вітчизняну практику міжнародних норм та правил. 

Видання призначено для науковців, фахівців портової сфери, службовців 

центральних, регіональних та місцевих органів влади, керівників та спеціалістів 

підприємств, а також викладачів, експертів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти. 

В монографии проанализированы проблемные организационно-экономические и 

экологические аспекты развития объектов ППС на основе определения сущности 

превентивного реагирования на эколого-экономические события функционирования 

портово-промышленных зон (ППС) определены методологические методологическая 

сущность и принципы превентивного регулирования на риск-события хозяйственной 

деятельности объектов ППС; определены предложения и перспективные направления 

совершенствования системы государственного и регионального экологического 

управления ППС на основе имплементации в отечественную практику международных 

норм и правил. 

Издание предназначено для научных работников, специалистов портовой сферы, 

служащих центральных, региональных и местных органов власти, руководителей и 

специалистов предприятий, а также преподавателей, экспертов, аспирантов и студентов 

высших учебных заведений. 

У 2018р. за бюджетною програмою КПКВК 6541230  видано монографію: 

1.  Економіка. Буркинський Б.В., Андрєєва Н.М. та ін.; Моніторинг економіко-

екологічних індикаторів «зеленої» економіки України. - / Ін-т пробл. ринку та екон.-

екол. дослідж. НАН України/. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2018. – 140 с. (10,0 ум.др.арк.)  

– 200  прим. – ISBN  978-966-02-8762-4. 

У монографії висвітлено результати досліджень, що присвячені розробці та 

апробації методичного забезпечення щодо визначення економіко-екологічних пріоритетів 

«зеленої» економіки у контексті сталого розвитку України. Обґрунтовано методологічний 

підхід до моніторингу «зелених» індикаторів на засадах сталого розвитку, розроблено 

методичні рекомендації щодо моніторингу Цілей сталого розвитку 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 у 

контексті «зеленої» трансформації національної економіки. Представлено результати 

моніторингу визначених Цілей сталого розвитку в Україні та їх діагностику за період 

2005-2017 рр., обґрунтовано взаємовплив економічних показників на екологічні 

індикатори, напрями досягнення цільових орієнтирів «зеленого» зростання. Результати 
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проведеного моніторингу можуть стати підґрунтям для встановлення проблемних аспектів 

у процесі «зеленої» трансформації національної економіки, обґрунтування механізмів і 

заходів їх подолання, стратегічних орієнтирів розвитку «зеленої» економіки в Україні. 

Монографія розрахована на фахівців органів державної й регіональної влади, 

представників українських і міжнародних профільних інституцій, підприємців, науковців, 

діячів громадських організацій, усіх зацікавлених питаннями «зеленої» модернізації 

економіки та суспільства. 

В монографии отражены результаты исследований, посвященных разработке и 

апробации методического обеспечения по определению экономико-экологических 

приоритетов «зеленой» экономики в контексте устойчивого развития Украины. 

Обоснованно методологический подход к мониторингу «зеленых» индикаторов на 

принципах устойчивого развития, разработаны методические рекомендации по 

мониторингу Целей устойчивого развития 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 в контексте «зеленой» 

трансформации национальной экономики. Представлены результаты мониторинга 

определенных Целей устойчивого развития в Украине и их диагностику за период 2005-

2017 гг., Обоснованно взаимовлияние экономических показателей на экологические 

индикаторы, направления достижения целевых ориентиров «зеленого» роста. Результаты 

проведенного мониторинга могут стать основой для установления проблемных аспектов в 

процессе «зеленой» трансформации национальной экономики, обоснование механизмов и 

мер их преодоления, стратегических ориентиров развития «зеленой» экономики в 

Украине. 

Монография рассчитана на специалистов органов государственной и региональной 

власти, представителей украинских и международных профильных институтов, 

предпринимателей, ученых, деятелей общественных организаций, всех заинтересованных 

вопросами «зеленой» модернизации экономики и общества. 

За результатами проведених в 2018 році досліджень опубліковано 2 брошури: 

Економіка. Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Степанова Е.В.;  Концепция 

государственной целевой научно-технической программы Украины в сфере морских 

исследований и технологий на период 2019-2023 годы (Предпроектные предложения) 

. - / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України /. – Одеса. ІПРЕЕД 

НАНУ, 2018. – 24 с. (1,4 ум.др.арк.). – 100  прим.  

Представлена экспертная разработка предпроектных концептуальных положений  

государственной научно-технической морской программы Украины. Программа 

направлена на развитие морских наук и морских инновационных технологий, 

эффективное использование богатого морского потенциала страны для решения 

актуальных задач социально-экономического и научно-технического развития 

украинского общества ,повышения  благосостояния народа, обеспечения национальной 

безопасности. Особое значение Программы связывается с решением геостратегической 

задачи возрождения Украины как эффективной морской державы, способной обеспечить 

защиту национальных экономических и геополитических интересов в бассейне Черного и 

Азовского морей, других районах Мирового океана. 

Представлена експертна розробка передпроектних концептуальних положень 

державної науково-технічної морської програми України. Програма спрямована на 

розвиток морських наук і морських інноваційних технологій, ефективне використання 

багатого морського потенціалу країни для вирішення актуальних завдань соціально-
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економічного і науково-технічного розвитку українського суспільства, підвищення 

добробуту народу, забезпечення національної безпеки. Особливе значення Програми 

зв'язується з рішенням геостратегічної завдання відродження України як ефективної 

морської держави, здатної забезпечити захист національних економічних і геополітичних 

інтересів в басейні Чорного і Азовського морів, інших районах Світового океану. 

 Економіка. Купінець Л.Є., Жавнерчик О.В., Тютюнник Г.О.; Стан земель 

сільськогосподарського призначення та системні заходи їх відтворення в Одеському 

регіоні. - /Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України /. – Одеса. ІПРЕЕД 

НАНУ, 2018. – 68 с. (3,95 ум.др.арк.). – 300  прим. –ISBN  978-966-02-8455-5  

В науковій доповіді представлено системний науковий погляд на проблему 

відтворення та використання масивів екологічно чистих сільськогосподарських земель. 

Представлено конструктивне розуміння проблеми та складових її вирішення, які у 

сукупності реалізують стратегічну ідею створення екологічно безпечного 

землекористування в аграрному секторі Одеського регіону.  

Розглянута роль екологічно чистих земель, як складової збалансованого аграрного 

природокористування, якісні характеристики яких є основою збереження агроекосистем, 

підвищення врожайності, запобігання деградації та відновлення агроландшафтів. 

Обґрунтовано методичні підходи щодо аналізу екологічної безпеки аграрного 

землекористування, діагностовано її стан. 

В научном докладе представлены системный научный взгляд на проблему 

воспроизводства и использования массивов экологически чистых сельскохозяйственных 

земель. Представлены конструктивное понимание проблемы и составляющих ее решения, 

которые в совокупности реализуют стратегическую идею создания экологически 

безопасного землепользования в аграрном секторе Одесского региона. 

Рассмотрена роль экологически чистых земель, как составляющей 

сбалансированного аграрного природопользования, качественные характеристики 

которых является основой сохранения агроэкосистем, повышение урожайности, 

предотвращения деградации и восстановления агроландшафтов. Обоснованы 

методические подходы к анализу экологической безопасности аграрного 

землепользования, диагностировано ее состояние. 

В звітному році вийшло 4 збірника наукових праць «Економічні інновації». 

Видання має власну веб-сторінку http://ei-journal.com/index.php/journal. З 2017 року 

«Економічні інновації» індексуються в міжнародній науко метричній базі даних Index 

Copernicus (ICV 2017:62.16). 

Економіка. Економічні інновації: зб. наук. пр./ НАН України, Ін-т пробл. ринку 

та екон.-екол. дослідж. – 2018. –№66. - 211с. (12,25 ум.др.арк.). 

Статті у збірнику присвячені поглибленому дослідженню теоретичних та 

практичних проблем розвитку ринкових відносин в Україні та пошуку шляхів 

прискореного розвитку національної економіки. Значна увага приділяється дослідженню 

ефективних економічних механізмів стимулювання розвитку як окремих ринків, 

регіональних економічних систем та національної економіки в цілому. 

Статьи в сборнике посвящены углубленному исследованию теоретических и 

практических проблем развития рыночных отношений в Украине и поиска путей 

ускоренного развития национальной экономики. Значительное внимание уделяется 

исследованию эффективных экономических механизмов стимулирования развития как 

http://ei-journal.com/index.php/journal
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отдельных рынков, региональных экономических систем, так и национальной экономики 

в целом. 

Економіка. Економічні інновації: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. ринку 

та екон.-екол. дослідж. – 2018. – № 67. - 222с. (12,8 ум.др.арк.).  

Цільова тема наукових публікацій збірника об’єднує питання ефективного 

використання інноваційного потенціалу технологічного підприємництва, державного 

регулювання інвестиційної діяльності, податкового регулювання економічного розвитку 

територіальних громад в контексті сталого розвитку держави. 

Целевая тема научных публикаций сборника объединяет вопросы эффективного 

использования инновационного потенциала технологического предпринимательства, 

государственного регулирования инвестиционной деятельности, налогового 

регулирования экономического развития территориальных общин в контексте 

устойчивого развития государства. 

Економіка. Економічні інновації: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. ринку 

та екон.-екол. дослідж. – 2018. – № 68. -  195с. (10,75 ум.др.арк.).  

Випуск спрямований на висвітлення результатів наукових досліджень в сфері 

розвитку національної економіки, регіональних соціально-економічних систем в умовах 

впровадження реформ місцевого самоврядування, адміністративно-територіального 

устрою, децентралізації. Розглянуто теоретико-методологічні, концептуальні, методичні, 

прикладні засади розвитку економічних систем національного, регіонального рівнів, з 

урахуванням міжнародних тенденцій. Наукові підходи до формування теоретико-

методичного супроводження реформи децентралізації в Україні, вдосконалення 

бюджетного процесу в територіальних громадах. 

Выпуск направлен на освещение результатов научных исследований в сфере 

развития национальной экономики, региональных социально-экономических систем в 

условиях производства реформ местного самоуправления, административно-

территориального устройства, децентрализации. Рассмотрены теоретико-

методологические, концептуальные, методические, прикладные основы развития 

экономических систем национального, регионального уровней, с учетом международных 

тенденций. Научные подходы к формированию теоретико-методического сопровождения 

реформы децентрализации в Украине, совершенствования бюджетного процесса в 

территориальных общинах. 

Економіка. Економічні інновації: зб. наук. пр./ НАН України, Ін-т пробл. ринку 

та екон.-екол. дослідж. – 2018. –№69. (у друці). 

Збірник присвячено дослідженню теоретико-методичних та прикладних проблем 

розвитку екологізації секторів економіки, впровадженню ринкових відносин в сфері 

природокористування, розв'язанню питань інноваційного розвитку національної 

економіки. В статтях збірника подаються авторські напрацювання щодо дослідження 

ефективних економіко-екологічних механізмів стимулювання розвитку «зеленої 

економіки», визначенню індикаторів та показників за пріоритетними цілями сталого 

розвитку. 

Сборник посвящен исследованию теоретико-методических и прикладных проблем 

развития экологизации секторов экономики, внедрению рыночных отношений в сфере 

природопользования, решении вопросов инновационного развития национальной 

экономики. В статьях сборника подаются авторские наработки по исследованию 

эффективных экономико-экологических механизмов стимулирования развития «зеленой 
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экономики», определению индикаторов и показателей по приоритетным целям 

устойчивого развития. 

В звітному році була проведена фахова реєстрація електронного журналу 

«Економіка. Екологія. Соціум» (Наказ Міністерства  освіти  і  науки  України від 

07.11.2018р. № 1218) та вийшло 4 номери журнали. На власній веб-сторінці видання 

https://ees- ournal.com/index.php/ ournal розміщено архів журналу. 

Економіка. «Економіка. Екологія. Соціум.»: науково-практичний журнал  / НАН 

України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж.; МОН України, ОТЕІ КНЕУ; 

Польща, ДВТЕШ/ –2018. - Т. 2. - Вип.1. - 122с. 

Авторські роботи присвячені актуальним проблемам та розробкам щодо 

теоретичних та прикладних завдань розвитку економіки, національних, регіональних та 

локальних соціо-економіко-екологічних та поліфункціональних систем, їх інтеграції у 

світове господарство, формування бізнес-середовища та нових форм підприємництва, 

впровадження економічних інновацій. 

Авторские работы посвящены актуальным проблемам и разработкам решения 

теоретических и прикладных задач развития экономики, национальных, региональных и 

локальных социо-экономико-экологических и полифункциональных систем, их 

интеграции в мировое хозяйство, формирование бизнес-среды и новых форм 

предпринимательства, внедрения экономических инноваций. 

Економіка. «Економіка. Екологія. Соціум.» : науково-практичний журнал  / 

НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж.; МОН України, ОТЕІ 

КНЕУ; Польща, ДВТЕШ/. – 2018. - Т. 2. - Вип. 2. - 75 с.  

Роботи випуску присвячені актуальним проблемам та розробкам щодо стартапів, 

лісових господарств та підприємств деревообробної промисловості, економіки 

природокористування в розрізі регіональної системи управління відходами, питань 

ринкових механізмів розвитку підприємництва та викликів економічного розвитку 

соціуму (зокрема, інститут адміністративної відповідальності та містобудівна діяльність). 

Работы выпуска посвящены актуальным проблемам и разработкам по стартапам, 

лесным хозяйствам и предприятиям деревообрабатывающей промышленности, экономике 

природопользования в разрезе региональной системы управления отходами, вопросам 

рыночных механизмов развития предпринимательства и вызовам экономического 

развития социума (в частности, институт административной ответственности и 

градостроительная деятельность). 

Економіка. «Економіка. Екологія. Соціум.» : науково-практичний журнал  / НАН 

України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж.; МОН України, ОТЕІ КНЕУ; 

Польща, ДВТЕШ/. – 2018. - Т. 2. - Вип. 3. - 74 с.  

Роботи цього випуску присвячені актуальним проблемам та розробкам щодо питань 

економічного розвитку і управління національним господарством (зокрема, інноваційно-

інвестиційний моніторинг, вплив конкуренції на страховий ринок тощо) та викликів 

економічного розвитку соціуму (на прикладі особливостей впливу екосистеми біткоіну та 

засобів професійного розвитку в системі економічної підготовки). 

Работы этого выпуска посвящены актуальным проблемам и разработкам по 

вопросам экономического развития и управления национальным хозяйством (в частности, 

инновационно-инвестиционный мониторинг, влияние конкуренции на страховом рынке и 

т.п.), а также вызовам экономического развития социума (на примере особенностей 
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влияния экосистемы биткоина и средств профессионального развития в системе 

экономической подготовки). 

Економіка. «Економіка. Екологія. Соціум.» : науково-практичний журнал  / НАН 

України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж.; МОН України, ОТЕІ КНЕУ; 

Польща, ДВТЕШ/. – 2018. - Т. 2. - Вип. 4. - 90 с.  

У журналі висвітлюються авторські дослідження та розробки щодо теоретичних та 

прикладних питань розвитку економіки, національних, регіональних та локальних соціо-

економіко-екологічних систем, їх інтеграції у світове господарство, формування бізнес-

середовища та нових форм підприємництва, впровадження економічних інновацій. 

В журнале освещаются авторские исследования и разработки по теоретическим и 

прикладным вопросам развития экономики, национальных, региональных и локальных 

социо-экономико-экологических систем, их интеграции в мировое хозяйство, 

формирование бизнес-среды и новых форм предпринимательства, внедрения 

экономических инноваций. 

У 2018 році видано чотири випуски щоквартального наукового журналу 

«Економіка харчової промисловості» спільно з Одеською національною академією 

харчових технологій МОН України (https://www.fie.onaft.edu.ua/uk/site/page/journal, 

свідоцтво: серія КВ №1434-3315Р від 04.08.2008р.): том 10, випуски 1-4. 

Тематика випусків журналу пов’язана з висвітлюванням основних напрямків 

розвитку економічної науки, зокрема: наукових проблем трансформації економічних 

систем і становлення ринкової економіки; сучасних проблем економіки підприємств; 

теоретичних і практичних аспектів менеджменту; інноваційно-інвестиційних проблем; 

фінансово-кредитних відносин; формування та розвитку ринку продуктів харчування; 

системи обліку та аудиту; цінового механізму і ціноутворення; інформаційних технологій 

та математичних методів у вирішенні сучасних фінансово-економічних проблем; 

економіко-екологічних проблем; соціально-економічних аспектів розвитку. 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України є також 

співзасновником серії: «Економіка і менеджмент» Наукового вісника Міжнародного 

гуманітарного університету (http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/vikhidni-

dani, КВ № 20001-9801ПР від 25.06.2013р.). У 2018 році видано 6 випусків Наукового 

вісника МГУ:  29/2017-35/2018. 

https://www.fie.onaft.edu.ua/uk/site/page/journal
http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/vikhidni-dani
http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/vikhidni-dani
http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/svidoctvo.jpg
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ФОРМА VIII-1  

Загальні показники друкованої продукції Інституту 

Код 

бюджетно

ї 

програми 

Монографії 

Підручники, 

навчальні 

посібники, 

кількість 

Довідники, 

науково-

популярна 

література, 

кількість 

Опублікован

і брошури, 

рекомендаці

ї, методики, 

кількість 

Статті, кількість 

Тези, 

кількіст

ь 

Кільк

ість 

Обсяг  

(обл.-

вид. 

арк.) 

у 

вітчизняни

х виданнях 

у 

зарубіжних 

виданнях 

у препринтах 

у наукових фахових 

журналах (вітчизняних 

і зарубіжних), що 

входять до 

міжнародних баз даних, 

зокрема Scopus i Web of 

Science 

6541030 7 104,51 - - 2 108 23 - 13 75 

6541230 1 10,0 - - - 21 4 - 5 12 

ФОРМА VIII-2 

Показники книжкових видань Інституту 

Код бюджетної 

програми 

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.) 

6541030 - - - - 1 13,4 6 91,11 - - 

6541230 - - - - - - 1 10,0 - - 

ФОРМА VIII-3 

Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвом (відомча література) 

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

Монографії 
6 (6541030) 

1 (6541230) 

91,11 

10,0 

Збірники наукових праць - - 

Препринти - - 
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ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

Інститут розвиває науковий діалог з зарубіжними партнерами шляхом участі в 

міжнародних програмах Сьомої Рамкової Програми ЄС, Спільної операційної програми 

транскордонного співробітництва «Басейн Чорного моря 2014-2020рр.», Територіального 

співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC), Дунайської транснаціональної 

програми INTERREG, «Горизонт 2020», «Ерасмус+», зокрема приймає участь у реалізації  

таких міжнародних проектів:  

1. «Розвиток транскордонної інноваційної платформи / кластеру для 

використання Очерету звичайного (Phragmitas Australis) біомаси в якості джерела сталої 

енергетики (REED BASE)» № 76845. 2016-2018 рр. 

2. “Made in Danube” - Транснаціональне співробітництво з перетворення знань у 

маркетингові продукти та послуги для сталого розвитку Дунайського співтовариства в 

майбутньому». 2017-2019 рр. 

3.  «Транснаціональне кластерне  співробітництво в аграрно-продовольчому 

секторі, на основі методу розумної  спеціалізації у Дунайському регіоні - S3Claster», 2018-

2021рр. 

4. “Marine and River Litter Elimination New Approach” (“Новий підхід в усуненні 

морського і річкового забруднення”) – MARLENA eMS BSB – 139, 08.2018-08.2020рр. 

5.  “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin” (“Стійка сільсько-

господарська торговельна мережа в Чорноморському басейні”)- AgriTradeNet eMS BSB - 

383, 08.2018 - 11.2020рр.  

6.  «Подолання нездатності сприяти вторинному підприємництву в Дунайському 

регіоні» (Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region 

(Danube Chance 2.0). 07.2018-07.2021  

7. «Стале фінансування позитивних соціальних змін» (Leveraging Finance 4 

positive Social Change - Finance4SocialChange). 07.2018-07.2021. 

8.  «Master in Smart Transport and Logistics for Cities» SmaLog (Розумний 

транспорт і логістика для міст). №585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP, 2018-

2020рр. 

9.  Розвиток Українсько-Молдавського транскордонного виробничо-науково-

освітнього кластера з переробки вторинних продуктів виноробства, 07.2017-12.2018. 

Також співробітники Інституту прийняли участь у виконанні міжнародних проектів 

інших установ, організацій тощо, зокрема: 

 Проект «Все, що потрібно знати про природоохоронні директиви ЄС» 

(Грантова угода РФР-65-2017 від 27.06.2017 р.), 2017-2018рр., НГО «Агрікола»; 

 «Поліпшення он-лайн доступу громадськості до даних моніторингу 

навколишнього середовища та інструментів для даних на Чорному морі, з  підтримкою 

співробітництва з метою скорочення морського сміття (MARLITER)», 2018-2021, 

Університет Арістотеля, Солоніки, Греція; 

 Канадсько-український проект з підтримки торгівлі і інвестицій (CUTIS), 

2016-2021рр. 

В рамках реалізації 9  міжнародних проектів проведено 46 робочих зустрічей, 

семінарів, нарад, skype-meeting тощо.  

Згідно грант-контракту за проектом Danube-INCO.NET: Просування досліджень та 

інновацій в Дунайському регіоні  (Сьома Рамкова Програма ЄС -  7FP) протягом звітного 
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року фахівцями Інституту надавалась консультаційна допомога установам з країн-

учасниць проекту. 

У 2018 році Інститутом підписано Угоду про про наукову, освітню та культурну 

співпрацю з Вищою економічною школою в м. Білосток (Польща). 

Вченими Інституту були розроблені та впроваджені 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: 

- к.е.н. Лаврущенко Ю.О. – cтажування у Вищій суспільно-економічній школі 

(Пшеворськ, Польща)  108 год.; 

- Діордієв В.О. – стажування з 29.10.2018р. по 28.04.2019р. у «Shelf.Network Ltd», 

м.Тбілісі, Грузії. 

- к.е.н. Єрмакова О.А. - Стажування в Східноєвропейському центрі 

фундаментальних досліджень з 3 по 27 липня 2018 р. (108 годин) за напрямком 

«Регіональна інноваційна політика». 

-  д.е.н. Коваль В.В. - Підвищення кваліфікації у Пан-європейському університеті 

(Словаччина), сертифікат № 056/1-2018, тема: «Сучасні методи викладання та інноваційні 

технології у вищій освіті: Європейський досвід та провідні тенденції», 23.02.2018. 

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.е.н., с.н.с. Рубель О.Є. член Дунайської академії наук; 

- 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). 

- д.е.н., проф. Степанов В.М. – член редколегії міжнародного наукового збірника 

наукових праць грецького журналу «Environmental protection and ecology» (Greece) 

(видання Scopus) 

- д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М. -  член редколегії міжнародного наукового збірника 

наукових праць чеського журналу «Evropský časopis ekonomiky ta managementu» 

(«Європейський журнал економіки та менеджменту») 

В рамках виконання проекту технічної допомоги Європейського Союзу Ерасмус+ 

«Master in Smart Transport and Logistics for Cities» SmaLog (Розумний транспорт і 

логістика для міст) (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP, 2018-2020) вчені 

Інституту в якості експертів відвідали ЗВО- партнерів за проектом - University of Rome 

Tor Vergata  (Італія) та Національний університет «Львівська політехніка» (Україна).  

Проводяться роботи щодо підготовки та випуску електронного міжнародного 

науково-практичного журналу «Економіка. Екологія. Соціум». (https://ees-

journal.com/index.php/journal) в рамках реалізації трьохсторонньої угоди з Ярославською 

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

(Państwowa Wyżs a S koła Technic no-Ekonomic na im. ks. B. Markiewic a w Jarosławiu) та 

Одеським торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-

економічного університету. 

https://ees-journal.com/index.php/journal
https://ees-journal.com/index.php/journal
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Вчені Інституту, аспіранти та здобувачі за звітній період прийняли участь у роботі 

47 Міжнародних конференцій, семінарів, нарад та робочих зустрічей на території України 

та  25 Міжнародних конференцій, семінарів, нарад та робочих зустрічей за кордоном 

(Австрія, Болгарія, Італія, Канада, Молдова, Сербія, Словаччина, Угорщина,) серед яких:  

− Міжнародна науково-практична конференція «Science and innovation», 26 січня 

2018р. (Монреаль, Канада); 

− Європейський  Морський день, 31 травня – 1 червня  2018р. (Бургас, Молдова); 

− Міжнародний фестиваль традицій, культур та інноваційних технологій «Odesa-

AGRO-FEST». 16 червня 2018р. (Одеса, Україна); 

− 32nd International Scientific Conference on Economic and social development. 32 ISC 

on E@SD. 20-21 червня 2018р. (Одеса, Україна);  

− Регіональна конференція  з питань водно-болотних угідь міжнародного значення 

 Азово-Чорноморського регіону 26-27 вересня 2018 р. (Одеса); 

− III міжнародний інвестиційний бізнес-форум«Odesa 5T», 06 жовтня 2018р. 

(Одеса); 

− 7 Форум Дунайської Стратегії 18-19 жовтня 2018 р. (Софія); 

− Третя Щорічна зустріч високого рівня по «Зеленим діям Організації 

Економічного співробітництва та розвитку, 22 – 23 жовтня 2018 р. (Братіслава, 

Словаччина); 

− Міжнародна науково-практична конференція «Actual scientific research» 23 

листопада  2018 р. (Рим, Італія). 

При Інституті продовжує діяти Національний контактний пункт за програмою 

«Горизонт 2020» (Наказ МОН № 1068 від 02.09.2016 р. за тематичним напрямом «Малі та 

середні підприємства»). Протягом звітного року було надано 20 консультацій 

організаціям, установам та фізичним особам, зокрема: ФОП Олександр Немировський 

(Миколаїв) (січень, 2018 р.); Львівський центр інженерно-космічних досліджень (лютий, 

листопад, 2018 р.); ТОВ «Лабораторія електро-технічних інновацій» (м. Львів) (лютий, 

листопад, 2018 р.); ТОВ «Ротата» (жовтень, 2018 р.). В 2018 р НКП прийняв участь в 

організації наступних заходів:  

- Презентація присвячена Відкриттю Регіонального Центру «Індустрія 4.0», 

Одеса, 15–16 лютого 2018 р.; 

- Парламентські слухання «Національна інноваційна система: стан та законодавче 

забезпечення розвитку», 21 березня 2018 р.; 

- ХХІІІ міжнародній конференції «Інноваційний розвиток економіки: проблеми та 

перспективи», Одеса, 3-5 жовтня 2018 р.; 

- Інформаційний день  Конкурсні програми Горизонт 2020 у 2018-2019 роках: 

тематика та особливості підготовки і подання проектів для науковців, бізнесу та 

громадських і державних структур   Інститут бізнесу, економіки та інформаційних 

технологій ОНПУ, Одеса, 4 жовтня 2018 р. 

- Інформаційний день «Як це працює. Програми EU4Business для інноваційного 

малого та середнього бізнесу: Hori on2020, COSME», Київ, жовтень 2018 р. 
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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 

Виконується  

Джерело 

фінансування (назва 

українською/ 

англійською мовами 

відповідно до 

оригінальної мови) 

Назва 

проекту та його 

тривалість (роки, місяці) 
 

Керівник 

проекту від 

установи 
 

Керівник 

проекту від 

іншої 

установи 

(якщо є), 

в тому числі 

зарубіжний 

Установи-партнери, в тому числі 

зарубіжні 

Сума 

фінансування 

(у відповідній 

валюті) для 

установи 

Сума 

фінансування 

в 2018 році 

(грн.) 

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) 

09.2016-12.2018 

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 460 327,49 

Eastern Partnership 

Territorial Cooperation 

(EaPTC) / 

Територіальне 

співробітництво країн 

Східного партнерства 

Розвиток Українсько-

Молдавського 

транскордонного 

виробничо-науково-

освітнього кластера з 

переробки вторинних 

продуктів виноробства 

07.2017-12.2018 

д.е.н., проф. 

Осипов В.М. 

Бурлака В. 

(Молдова) 

Агенція «Stability», Молдова 

Асоціація виноградарів та виноробів 

Одеської області 

1250,00 євро - 

Danube Transnational 

Programme  

INTERREG / 

Дунайська 

транснаціональна 

програма INTERREG 

 

 

 

 

Транснаціональне 

співробітництво з 

перетворення знань у 

маркетивні продукти та 

послуги для сталого 

розвитку Дунайського 

співтовариства в 

майбутньому (Made in 

Danube). 

01.2017-06.2019 

Д.е.н. 

Рубель О.Є. 

Даніела Чиран 

(Німеччина) 

Центр Соціальних Інновацій (Відень), 

Єдиний Дослідницький Центр (JRC) 

(ЄС) Штейн-Байнс Центр (Німеччина) 

- - 
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Danube Transnational 

Programme  

INTERREG / 

Дунайська 

транснаціональна 

програма INTERREG 

 

 

 

 

Подолання нездатності  

сприяти вторинному 

підприємництву в 

Дунайському регіоні / 

Embracing failure to 

facilitate second-chance 

entrepreneurship in the 

Danube region 

(Danube Chance 2.0) 

07.2018-07.2021 

 

акад. НАН України 

д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В 

 

в/в д.е.н. Лайко О.І 

 

Koppendorfer Noémi 

IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for 

the Development of the Industry 

56000 євро - 

Danube Transnational 

Programme  

INTERREG / 

Дунайська 

транснаціональна 

програма INTERREG 

 

Стале фінансування 

позитивних соціальних 

змін 

Leveraging Finance 4 

positive Social Change 

(Finance4SocialChange) 

 

07.2018-07.2021 

 

акад. НАН України 

д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В 

 

в/в д.е.н. Лайко О.І 

 

Koppendorfer Noémi 

IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for 

the Development of the Industry 

150000 євро - 

Danube Transnational 

Programme  

INTERREG / 

Дунайська 

транснаціональна 

програма INTERREG 

Транснаціональне 

кластерне  співробітництво 

в аграрно-продовольчому 

секторі , на основі методу 

розумної  спеціалізації у 

Дунайському регіоні / 

Transnational Cooperation of 

Clusters active on Agro-

Food, based on Smart 

Specialization Approach in 

Danube region 

(Danube S3 Cluster) 

07.2018-07.2021 

 

акад. НАН 

України д.е.н., 

проф. 

Буркинський Б.В 

 

 

в/в д.е.н. 

РубельО.Є. 

 

Gilda 

NICULESCU 

(Румунія) 

South Muntenia headquarters 

South Muntenia Regional Development 

Agency 

77000 євро  

Спільна операційна 

програма 

Чорноморського 

басейну 2014-2020 рр. / 

Marine and River Litter 

Elimination New Approach 

(MARLENA) / Новий 

підхід в усуненні 

акад. НАН України 

д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В 

 

Мухліс Явуз 

(Туреччина) 

Муніципалітет м. Деміркей 

(Туреччина) 

Асоціація  Зелена Странджа  ГО 

(Болгарія) 

91 250.00 566 324,40 
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Joint Operational 

Programme Black Sea 

Basin 2014-2020 

морського і річкового 

забруднення 

08.2018-08.2020 

 

в/в к.е.н. Карпенко 

О.О. 

 

Асоціація зі сталого розвитку «Прут-

Дунай» (Румунія) 

Центр екологічного консультування 

м. Кагул (Молдова) 

Муніципалітет м. Малко-Тирново 

(Болгарія) 

-//- 

Sustainable Agricultural 

Trade Network in Black Sea 

Basin (AgriTradeNet) / 

Стійка сільсько-

господарська торговельна 

мережа в Чорноморському 

басейні 

08.2018 - 11.2020 

 

акад. НАН України 

д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В 

 

 

в/в к.е.н. Карпенко 

О.О. 

 

Пантеліс 

Філіппідіс 

(Греція) 

ТОРГОВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 

ТЕССАЛОНІКИ  (Греція) 

Бургаська торгово-промислова палата 

(Болгарія) 

Фонд Галаті для сприяння розвитку 

малих та середніх приватних 

підприємств (Румунія) 

Бізнес-асоціація  Бізнес-

консалтинговий центр / Asociatia 

Obsteasca “Centrul de Consultanta in 

Afaceri” (Молдова) 

Муніціпалітет м. Деміркей/ Demirkoy 

Municipality 

 

78 073,00 506 375,9 

Еразмус+/К2 

 

 

Erasmus+ Programme 

/К2 

Розумний транспорт і 

логістика для міст / Master 

in Smart Transport and 

Logistics for Cities 

(SmaLog) 

 

10.2017-10.2020 

д.е.н., проф. 

Ільченко С.В. 

проф. Антоніо 

Комі 

(Італія) 

Universita degli studi di Roma la 

sapienza, 

O.M. Beketov national university of 

urban economy in Kharkiv, 

Lviv polytechnic national University, 

National transport university, 

Zhytomyr state technological university, 

Lepl teaching university-Batumi state 

maritime academy, 

Hochschule Wismar, 

Politechnika Slaska, 

Georgian technical university 

20 450 євро 36 624,0 
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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 

Німеччина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство 

Екології Німеччини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток транскордонної інноваційної 

платформи / кластеру для використання 

Очерету звичайного 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемораднум про 

співпрацію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект ReedBASE працює над створенням 

Кластеру / Платформи зацікавлених організацій / 

стейк-холдерів, в тому числі інституцій з так 

званої «Потрійної Спіралі» - уряду, бізнесу та 

науки - з метою підвищення рівня їх взаємодії. 

Метою діяльності Кластера буде визначення 

пріоритетних галузей наукових досліджень, 

проектів розвитку та комерційних інвестицій для 

оптимізації використання очерету, як 

традиційного, так і інноваційного. Ці пріоритети 

включають інновації в менеджмет водно-болотних 

угідь, в техніку для заготівлі, в обладнання для 

переробки очерету тощо. Очікується, що згодом 

до Кластеру долучаться інші європейські країни з 

багатими ресурсами очерету, такі як Польща, 

Угорщина, Австрія і Словаччина. 

Німеччина 

 

Штейн-Байнс Центр, 

Карлсрує, 

 

 

Транснаціональне співробітництво з 

перетворення знань у марке-тингові 

продукти та послуги для сталого 

розвитку Дунайського співтовариства в 

Дунайська стратегія 

ЄС 

 

 

Згідно проекту ReedBASE з вересня 2016 по 

вересень 2018 року у пониззі річок Дунай, Прут та 

Дністер: 

1.Проведені академічні дослідження щодо 
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майбутньому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колишнього і нинішнього стану водно-болотних 

угідь на території проекту, а також виявлені 

сильні і слабкі сторони існуючих технологій 

заготівлі, переробки та спалювання очерету; 

2.Створена база даних стейкхолдерів і організацій, 

що приймають відповідні рішення – різних 

урядових і неурядових організацій від місцевого 

до національного рівня, які є або повинні бути 

залучені до сталого використання заростей 

очерету на території проекту; 

3.Проведені консультацій із стейкхолдерами на 

місцях  з метою виявлення потенційних партнерів 

для сприяння сталому використанню очерету. 

Румунія 

 

Центр регіонального 

розвитку Мунтяни 

 

 

Транснаціональне кластерне  

співробітництво в аграрно-

продовольчому секторі , на основі 

методу розумної  спеціалізації у 

Дунайському регіоні Danube S3 Cluster 

 

Дунайська стратегія 

ЄС 

 

Розвиток трансферу інновацій в Дунайському 

регіоні 

 

 

Створено базу даних потенційних учасників 

Кластеру. Розроблено підходи до розвитку ринку 

інновацій в аграрному секторі.  

 

Польща 

Ярославська 

Державна Вища 

Технічно-

Економічна Школа 

ім. о. Броніслава 

Маркевича 

Об'єднання зусиль у вирішенні завдань і 

проблем в науково-дослідній, 

навчально-методичній та виховній 

роботі, обміну досвідом у визначених 

напрямах, впровадження інноваційних 

освітніх технологій та проведення 

наукових досліджень. 

 

УГОДА про 

наукову, освітню та 

культурну 

співпрацю 

Безстрокова 

 

Виконання наступних завдань: 

- проведення читання лекцій, обміну досвідом та 

використання нових інформаційних технологій в 

навчанні та наукових дослідженнях, 

- організовування спільних культурних та 

спортивних заходів, 

-  проведення обміну науковими публікаціями, 

робочими планами наукових досліджень, 

- організування та проведення спільних наукових 

конференцій та семінарів, 
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- участь у важливих подіях установ. 

Дослідження будуть охоплювати розробку 

наукових основ розвитку ринкових відносин та 

підприємництва в умовах подальшої лібералізації 

та глобалізації економіки.  

Польща 
Вища економічна 

школа у Білостоці 

Об'єднання зусиль у вирішенні завдань і 

проблем в науково-дослідній, 

навчально-методичній та виховній 

роботі, обміну досвідом у визначених 

напрямах,впровадження інноваційних 

освітніх технологій та досліджень 

Угода про наукову, 

освітню та 

культурну 

співпрацю 

Безстрокова 

 

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 
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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. Німеччина 

Інститут 

проблем ринку 

та економіко-

екологіч-них 

дослі-джень 

НАН України 

Фонд Зуккова 

 

Michael-Succow-

Stiftung 

Меторадум про створення 

Кластеру для використання 

Очерету звичайного 

 

Memorandum to create a 

cluster for use Phragmitas 

Australis 

(Reed common) 

2017-

2020 

Створення Кластеру / Платформи зацікавлених 

організацій / стейк-холдерів, в тому числі інституцій з так 

званої «Потрійної Спіралі» - уряду, бізнесу та науки - з 

метою підвищення рівня їх взаємодії. Метою діяльності 

Кластера буде визначення пріоритетних галузей наукових 

досліджень, проектів розвитку та комерційних інвестицій 

для оптимізації використання очерету, як традиційного, 

так і інноваційного. Ці пріоритети включають інновації в 

менеджмент водно-болотних угідь, в техніку для 

заготівлі, в обладнання для переробки очерету тощо. 

Очікується, що згодом до Кластеру долучаться інші 

європейські країни з багатими ресурсами очерету, такі як 

Польща, Угорщина, Австрія і Словаччина. 

2. Румунія 

Інститут 

проблем ринку 

та економіко-

екологіч-них 

дослі-джень 

НАН України 

Центр 

регіонального 

розвитку Мунтяни 

 

Regional 

development center 

of Muntiani 

Дунайська стратегія ЄС 

 

EU Danube strategy 

 

2018-

2021 

Створено базу даних потенційних учасників Кластеру. 

Розроблено підходи до розвитку ринку інновацій в 

аграрному секторі. 

 

 

3. Болгарія 

Інститут 

проблем ринку 

та економіко-

екологічних 

досліджень 

НАН України 

Варненський 

економічний 

університет 

 

Varna University of 

Economics 

Угода 

про наукове співробітництво 

між інститутом проблем 

ринку та економіко-

екологічних досліджень 

Національної академії наук 

України (м. Одеса, Україна) 

та Варненським 

економічним університетом 

(м. Варна, Болгарія) 

(Agreement 

for scientific cooperation 

3 роки із 

автомати

чною 

пролонга

цією 

- публікації фахівців у фахових виданнях в Болгарії; 

- спільні конференції; 

- впровадження результатів дисертаційних робіт 
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between the Institute of 

Market Problems and 

Economic&Ecological 

Research of the National 

Academyof Sciences of 

Ukraine (Odessa, Ukraine) 

and 

the Varna University of 

Economics (Varna, Bulgaria) 

 

4. Румунія 

Інститут 

проблем ринку 

та економіко-

екологічних 

досліджень 

НАН України 

Торгово-

промисловою та 

сільськогосподарськ

ою палатою 

(м. Галац, Румунія) 

 

(Galati Chamber of 

Commerce, Industry 

and Agriculture) 

 

 

Угода 

про співробітництво в сфері 

науки, бізнесу та соціальної 

політики 

між Інститутом проблем 

ринку та економіко-

екологічних досліджень 

Національної академії наук 

України (м. Одеса, Україна) 

та 

Торгово-промисловою та 

сільськогосподарською 

палатою 

(м. Галац, Румунія) 

 

Agreement 

аor cooperation in science, 

business and social policy 

between the Institute of 

Market Problems and 

Economic&Ecological 

Research of the National 

academy of Sciences of 

Ukraine (Odessa, Ukraine) 

and 

the Galati Chamber of 

Commerce, Industry and 

Agriculture 

(Galati, Romania) 

3 роки із 

автомати

чною 

пролонга

цією 

Подання спільних заявок на участь у міжнародних 

грантах 
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Х. Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Немає. 

 

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 2018 р (в 

грн.) 

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 2018р. фінансування не 

проводилось. 

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 1, в тому числі за сумісництвом - 1. 

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. 
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● Організація маркетингових досліджень, інформування про стан ринкової 

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

● 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 2018 

році в НКГЦ ІПРЕЕД НАН України науково-дослідних робіт не проводилося. 

12. Найбільш значні результати. 

13. Адаптовано методику розрахунку Індексу людського потенціалу, розробленого ООН 

для дослідження країн і регіонів, до рівня окремого міста Іллічівськ. 

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

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

16. Можливість серії (кількість/рік) –. 

17. Наявність дослідних зразків –. 

18. 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 

підприємс

тва 

Код 

ЄДРП

ОУ 

Середн

ьо-

списко

ва 

чисель

ність 

працівн

иків 

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.) 

Середня 

зарплат

а (тис. 

грн.) 

зага

льна 

в т.ч. 

зданих 

в 

оренду 

(кв.м.) 

% від 

загальн

ої 

Пер

вісн

а 

Знос 

(тис. 

грн.) 

% від 

первіс

ної 

 у тому числі Кредиторська 

Дебіт

орськ

а 

Загал

ьна 

сума 

За 

замов

лення

ми 

Інсти

туту 

Для 

сторонні

х 

організа

цій 

Зага

льна 

Перед 

бю-

джето

м 

За 

комун. 

послуг

и 

З 

оплати 

праці 

Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологічних 

досліджень 

НАН 

України 

05539

991 
97 3503,9 287,9 8,2 

1138

7,3 
867,7 7,6 

8691,4

49 
0 30,0  0 0 0 0 163,5 6,6 
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ХІІІ. Кадри 

Специфіка кадрової політики Інституту спрямована на забезпечення наукових 

підрозділів Інституту висококваліфікованими кадрами. Структура кадрів Інституту та 

його підрозділів визначається основними напрямами наукової діяльності та тематикою 

науково-дослідних робіт, затверджених Постановами та Розпорядженнями Президії НАН 

України, Статутом Інституту та Положеннями про його наукові відділи.  

1. На 31.12.2018 р. в Інституті працює 78 співробітників за основним місцем, 

(середньооблікова кількість – 97), з них керівників та професіоналів – 67. На посадах 

наукових працівників працюють 46  науковців, з них: 

17 докторів наук, в т.ч. директор Інституту є академіком НАН України, з 

урахуванням зовнішніх сумісників - 20 докторів наук; 

16 кандидатів наук, зокрема 15 – займають наукові посади, 1 – заступник директора з 

загальних питань. 

2. За звітний період співробітників Інституту не було обрано дійсними членами НАН 

України.  

3. План підготовки докторів і кандидатів наук виконано. У 2018 році 

співробітниками, докторантами, аспірантами, здобувачами Інституту було захищено 18 

дисертацій:  

- 1 співробітниця Інституту, Бондаренко С.А., захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеню доктора економічних наук,  закінчила докторантуру у 2017р.  

- 1 докторант захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних 

наук Єрмакова О.А. достроково; 

- 4 співробітників Інституту  захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук. 

- 2 аспіранта Інституту  захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук (Тютюнник Г.О. та Попик О.В.). 

4. У 2018р. згідно Наказу МОН України №856 від 19.07.2016р. «Про ліцензування 

освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Інститут продовжує освітню 

діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні. 

5. В аспірантурі Інституту навчається 18 аспірантів: з них 10 з відривом від 

виробництва (за контрактом не має), 8 без відриву від виробництва  (у тому числі 7 

аспірантів за контрактом). Докторантів не має.  

Плану прийому до докторантури у звітному році не було. План прийому до 

аспірантури у звітному році виконано у повному обсязі: на 3 бюджетних місця зараховано 

на очну форму навчання 3 аспіранти. На заочну форму (за контрактом) прийнято 3 

аспіранти.  

Закінчило докторантуру 3 докторанта (у т.ч. Єрмакова О.А. достроково). Двох 

випускників докторантури  працевлаштовано на посади старших наукових співробітників.  

У 2018 році закінчило аспірантуру 9 осіб (4 – з відривом від виробництва, 4- без 

відриву від виробництва, 1 – Попик О.В. достроково) 

2-х аспірантів у 2018 році відраховано за власним бажанням з правом відновлення.  

Одного  випускника аспірантури без  відриву від виробництва зараховано на роботу 

до Інституту на посаду інженера 1 категорії.  

6. За звітний період спеціалізовані вчені ради провели 25 засідань, зокрема: 

Спеціалізована вчена рада Д 41. 177. 01 провела 13 засідань, спеціалізована вчена рада Д 

41.177.02 провела 12 засідань. 
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7. Отримують стипендію НАН України для молодих вчених співробітники Інституту 

Тютюнник Г.О. та Голікова О.С., які займають посади молодшого наукового 

співробітника та провідного  інженера відповідно. 

8. У звітному році один науковий співробітник, направлений на стажування в 

установи країн СНД та далекого зарубіжжя – Діордієв В.О. (м. Тбілісі, Грузія)  

9. 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. 

Мечникова, виконується планова підготовка та поповнення молодими кадрами та 

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

звітному році було зараховано 2 спеціаліста у віці до 35 років з  Одеського національного 

економічного університету. У звітному році було звільнено 5 спеціалістів у віці до 35 

років. 

У 2018 році Інститут проводив такі заходи щодо добору здібної молоді та підготовки 

спільно з вузами спеціалістів для науки і виробництва: 

- проведення виробничих та переддипломних практик в рамках договорів про 

співробітництво Одеським національним політехнічним університетом, Одеським 

державним екологічним університетом, Національним університетом кораблебудування 

ім. Макарова (м. Миколаїв) та двосторонніх договорів з Одеським національним 

університетом ім. І.І. Мечникова, Київським національним торговельно-економічним 

університетом, Херсонським національним технічним університетом, ДВНЗ «Український 

державний хіміко-технологічний університет» та Полтавським національним технічним 

університетом ім. Ю. Кондратюка; 

- залучення обдарованої молоді до підготовки у навчально-науковому комплексі 

«Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» в Одеському національному 

політехнічному університеті (ОНПУ). 

В Інституті проходили виробничу та переддипломну практику 56 студентів, з них 

виконували дипломні роботи – 50 осіб: 

- Одеський національний економічний університет – 46, виконували дипломні 

роботи – 46; 

- Одеський національний політехнічний університет – 10, виконували дипломні 

роботи – 4; 

В Інституті проходили стажування та підвищення кваліфікації 6 викладачів: ОНАХТ 

– 3, ОНУ ім. І.І. Мечникова- 1, НУ «ОМА» - 1, ОДЕКУ -1; 

10. За внутрішнім сумісництвом в Інституті працює  5 співробітників на посадах: 

головного наукового співробітника - 2, провідного  наукового співробітника 1, провідного 

інженера – 1 (аспірант Інституту), завідуючого бібліотекою – 1 (аспірант Інституту) Троє з 

працюючих за сумісництвом мають науковий ступінь ‒ доктор економічних наук. 

За зовнішнім сумісництвом в Інституті працює 3 співробітники на посадах: 

головного наукового співробітника – 1 та старшого наукового співробітника – 2. З них, 

доктора наук -2, кандидат наук -1.; 

11. У поточному році були нагороджені співробітники Інституту: 

- Пам`ятною відзнакою на честь 100-річчя Національної академії наук України: акад. 

НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В., д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І.; 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

85 

- Ювілейною почесною грамотою НАН України – 8 осіб, а саме:  Ільченко С.В. – зав. 

відділу, Мартієнко А.І. – зав. відділу, Шлафман Н.Л. – провідний  науковий співробітник, 

Нікішина О.В. – старший науковий співробітник, Рубель О.Є. - старший науковий 

співробітник, Єрмакова Н.А. - старший науковий співробітник, Єрьоменко Н.С. –головний 

бухгалтер, Голікова О.С. – провідний інженер; 

- почесною грамотою Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної 

адміністрації  -  6 співробітників; 

- Почесною відзнакою Голови Одеської обласної державної адміністрації -  д.е.н., 

с.н.с. Андрєєва Н.М.; 

- грамотою Південного наукового центру НАН України та МОН України – 7 

співробітників; 

Дані про пенсіонерів, що вийшли на пенсію згідно з Законом України «Про наукову 

та науково-технічну діяльність»: 

а) в Інституті працюють 3 наукових пенсіонери за контрактом, яким призначено 

наукову пенсію: 3 мають науковий ступінь доктора економічних наук; 3 мають вчене 

звання професора. 

б) У 2018 році науковим працівникам пенсії згідно з Законом України «Про наукову 

та науково-технічну діяльність» призначено не було.   
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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 2018 році у спеціалізованих вчених радах Д 41.177.01 та Д 41.177.02 

№ 

п

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 

1 2 3 4 5 6 

СПІВРОБІТНИКИ ІНСТИТУТУ 

1

1 

Бондаренко 

Світлана Анатоліївна 
1970 25.10.2018 д.е.н., 08.00.04 Закінчила докторантуру у 2017 році 

2

2 

Бондаренко 

Олена Володимирівна 
1976 29.11.2018 к.е.н., 08.00.05 Закінчила аспірантуру у 2017 році 

3 

3 

Кукош 

Максим Сергійович 
1991 13.12.2018 к.е.н., 08.00.05 Закінчив аспірантуру у 2017 році 

4

4 

Тютюнник 

Ганна Олексіївна 
1991 14.12.2018 к.е.н., 08.00.06 Закінчила аспірантуру у 2017 році 

4 

5 

Науменко 

Жанна Георгіївна 
1988 30.11.2018 к.е.н., 08.00.05 Закінчила аспірантуру у 2016 році 

АСПІРАНТИ, ДОКТОРАНТИ ІНСТИТУТУ 

6

6 

Бойко 

Марія Олександрівна 
1990 15.03.2018 к.е.н., 08.00.04 

Закінчила аспірантуру у 2016 році  (з відривом 

від виробництва) 

7

7 

Єрмакова 

Ольга Анатоліївна. 
1985 26.10.2018 д.е.н., 08.00.05 

Закінчила докторантуру  у 2018 

Достроково з відривом від виробництва 

8

8 

Попик 

Олег Володимирович 
1992 14.12.2018 к.е.н., 08.00.06 

Закінчив аспірантуру у 2018 році з відривом  

від виробництва 
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СПІВРОБІТНИКИ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРИКРІПЛЕНІ ЗДОБУВАЧАМИ ДО ІНСТИТУТУ 

9

9 

Бібікова 

Неля Олександрівна 
1993 26.10.2018 к.е.н., 08.00.05 Підготувала в особистому порядку 

1

10 

Гриневич Людмила 

Миколаївна 
1976 16.11.2018 д.е.н., 08.00.05 Підготувала в особистому порядку 

1

11 

Козир-Чепурна 

Марія Анатоліївна 
1979 25.10.2018 к.е.н., 08.00.04 Підготувала в особистому порядку 

1

12 

Метіль 

Тетяна Костянтинівна 
1973 16.11.2018 к.е.н., 08.00.05 Підготувала в особистому порядку 

СПІВРОБІТНИКИ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

1

13 

Жусь 

Оксана Миколаївна 
1972 15.11.2018 к.е.н., 08.00.04 Підготувала в особистому порядку 

1

14 

Козловцева 

Валентина Анатоліївна 
1981 29.11.2018 к.е.н., 08.00.06 

Закінчив аспірантуру 2016 р. (без відриву від 

виробництва) 

1

15 
Коробкова Олена Миколаївна 1980 21.06.2018 к.е.н., 08.00.04 Підготувала в особистому порядку 

1

16 
Крисак Алла Іванівна 1970 16.03.2018 д.е.н., 08.00.06 Підготувала в особистому порядку 

1

17 
Нікола Світлана Олегівна 1991 15.11.2018 к.е.н. 08.00.04 

Закінчив аспірантуру 2017р. (без відриву від 

виробництва) 

1

18 

Федулова Світлана 

Олександрівна 
1981 30.11.2018 д.е.н., 08.00.05 Підготувала в особистому порядку 
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Дані про керівників та спеціалістів 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ України, 

які працюють за сумісництвом (2018р.) 

 

Назва посади 
Кількість 

працівників 
Докторів наук Кандидатів наук 

Без наукового 

ступеню 

Працюють за 

контрактом 
Примітка 

Внутрішнє сумісництво 

Гол.н.с. 2 2 - - 2 - 

Пров..н.с. 1 1 - - - - 

Пров. інж. 1 - - 1 - - 

Зав. бібліотекою 1 - - 1 - - 

Зовнішнє сумісництво 

Гол.н.с. 1 1 - - 1 - 

С.н.с. 2 1 1 - - - 

 

Д А Н І 

Про пенсіонерів, що вийшли на пенсію згідно з Законом України ”Про наукову і науково-технічну діяльність”, 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Призначено наукову пенсію в 2018 році Наукові пенсіонери, які працюють за контрактом на 31.12.18р. 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

рік народження 

Посада, науковий 

ступінь 

Прізвище, ім’я, по батькові, рік 

народження 
Посада, науковий ступінь 

- - 
Степанов В’ячеслав 

Миколайович, 1937 р.н. 
гол.н.с., д.е.н., професор 

  
Осипов Володимир 

Миколайович, 1948 р.н. 
с.н.с., д.е.н., професор 

  
Уманець Тетяна Василівна, 1955 

р.н. 
с.н.с., д.е.н., професор 
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XІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

 

Обсяг закупівель у 2018 році наукових приладів, обладнання, персональних 

обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, програмних продуктів: 

загальний обсяг зазначених закупівель 401,7 тис. грн., в т.ч. за рахунок: 

- загального фонду державного бюджету 40,2 тис. грн., в т.ч. з 

централізованого матеріально-технічне забезпечення (через ДУМТЗ НАН України) на 

суму 15,2 тис грн.; 

- спеціального фонду державного бюджету 361,5 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 - - 

3 Спеціальний фонд Держбюджету - - 

 Разом: - - 

 

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. - - - 
 

 

 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

90 

XV. Стан інформаційного забезпечення  

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

 

Інститут забезпечений комп’ютерними засобами у кількості – 64 од. (у тому числі 5 

ноутбуків). 

В поточному 2018 році частково оновлено комп`ютерне обладнання. 

Протягом звітного року було придбано за рахунок гранту загального фонду 2 

персоналних комп’ютери, принтер та монітор на суму – 25,0 тис грн., за рахунок 

спецфонду – 3 комп`ютери (на суму 25,3 тис грн), 2 монітори та 3 багатофункціональні 

принтери – на суму 17,3 тис грн  

Інститут користується ліцензійним  програмним забезпеченням (6 програм), зокрема: 

Windows 7 Corporate, Windows 8 Corporate, ESET NOD 32 Antivirus, Star Office 8. 

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-

сайтів Інституту та збірника наукових праць «Економічні інновації» . 

Експлуатацією і супроводженням засобів інформатизації в Інституті зайнятий 1 

спеціаліст. 

Проблемними питаннями, що потребують вирішення в Інституті є: поліпшення 

інформаційного забезпечення, поповнення ліцензійним програмним забезпеченням, 

коштами на придбання та модернізацію техніки. 

Бібліотечний фонд за рахунок загального фонду поповнено на 8 книг на суму 1,0 тис 

грн. За обмінним фондом Інституту передані книги з інших академічних підрозділів на 

суму 18,2 тис грн. 
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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://ei-

journal.com/index.php/journal 

 

Сайт електронного науково-

практичного журналу «Економіка. 

Екологія. Соціум» 

Веб-сторінка містить дані про склад 

редакційної колегії, архів номерів та 

вимоги до оформлення статей 

https://ees-

journal.com/index.php/journal 

 

http://www.impeer.od.ua/
http://ei-journal.com/index.php/journal
http://ei-journal.com/index.php/journal
https://ees-journal.com/index.php/journal
https://ees-journal.com/index.php/journal


Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

92 

 

Перелік  

вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачувались 

 Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України  

в 2018 році  

№ 

Назва 

наукового 

журналу 

Видавник 

Кількість 

примірників, 

що 

передплачуют

ься 

Форма 

(паперова чи 

електронна) 

Вартість 

річної 

передплат

и 

1 2 3 4 5 6 

1.  Вісник НАНУ «Вісник НАН України» 1 паперова 836,28 

2.  Економіст 
Ін-т екон. та прогнозування 

НАН України 
1 паперова 600,36 

3.  
Економіка 

України 

Міністерство економіки 

України, Міністерство 

фінансів України, 

Національна академія наук 

України 

1 паперова 840,36 

4.  Порти України 
Издательство «Порты 

Украины» 
1 паперова 600,3 

5.  
Фінанси 

України 

Міністерство фінансів 

України 
1 паперова 705,72 

6.  
Економіка і 

прогнозування 

Інститут економіки та 

прогнозування НАН 

України 

1 паперова 309,44 

7.  
Экономическая 

теория 

Інститут економіки та 

прогнозування НАН 

України  

1 паперова 301,44 

8.  
Наука та 

інновації 

Національна академія наук 

України 
1 паперова 858,96 

9.  
Економіка і 

регіон 
Полтавський нац. тех. ун-т 1 паперова 706,32 

10.  

 

Економіка та 

держава 

`Редакція журналу 

`Економіка та держава` 
1 паперова 900,36 

11.  
Економіка 

АПК 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю  Редакція 

міжнародного науково-

виробничого журналу 

 Економіка АПК 

1 паперова 826,92 

12.  Інвестиції 

Чорноморський державний 

університет імені Петра 

Могили 

1 паперова 1560,72 

 

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами 

 

Центрів колективного користування науковими приладами згідно з формою XVI в 

Інституті немає. 
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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 Інституту проводили низку заходів, серед яких: 

Публікації у друкованих ЗМІ: 

Бутенко А.І. Не давайте гранти будь-кому! Інноваційну економіку побудує лише 

коаліція науки і влади // Щотижневик 2000. №43(880). – 26 жовтня-1 листопада 2018р. 

Інтерв`ю д.е.н., проф. Котлубая О.М. щодо участі України у міжнародному 

морському трибуналі // г-та «Голос України». – 11.05.2018 р. 

Виступи у зарубіжних ЗМІ: 

12.10.2018 р. Участь в програмі, присвяченої формуванню транскордонного 

українсько-молдавського кластеру з переробки відходів виноробства на центральному 

каналі Гагаузії (Молдова) «GRT» (Єрмакова О.А.). 

16.11.2018 р. – інтерв’ю на центральному каналі Гагаузії (Молдова) «GRT» 

(Єрмакова О.А.). 

Регулярно здійснюються виступи науковців Інституту на місцевому телебаченні 

за тематикою популяризації результатів наукових досліджень Інституту, загалом 

протягом року відбулось більш ніж 30 публічних заходів, серед яких:  

12.04.2018 р. на телеканалі «ОДТРК» 38-й канал, виступ в прямому ефірі Одеської 

державної телерадіокомпанії, програма «Актуально». Про перспективи соціально-

економічного розвитку Одеської області  https://www.youtube.com/watch?v=SqHti5bpaU4 

(Лайко О.І.). 

Щоквартальні виступи на телеканалі Град. Передача «Про головне» - висвітлення 

напрацювань відділу Міжрегіонального економічного розвитку Українського 

Причорномор’я по темі інституціонального забезпечення процесів об’єднання 

територіальних громад (Лайко О.І.). 

30 квітня 2018р. повтори з 01.05.2018 р. по 07.05.2018 р. Виступи на 3-му цифровому 

каналі «Про актуальні проблеми розвитку економічної системи Одещини та Українського 

Причорномор’я» (Лайко О.І.) 

03.05.2018 р. Виступи на 7-му телеканалі «Одеса»: Цикл передач програма «5 днів» 

інтерв’ю «Науковий аналіз оновленого формату поетапного створення Визирської 

об’єднаної територіальної громади» ретрансляція на 35 канал Лиманського районного 

телебачення, Телеканал ТИС-ТV та телеканал «Місцеві новини» м. Южне (Осипов В.М.) 

23.11.2018 р. Витсуп на ТК «ГЛАС» щодо ролі академічної науки у сучасному 

розвитку суспільства (Буркинський Б.В.) http://glasweb.com/v-odesi-vidsvyatkuvali-100-

littya-nan/  

20.12.2018 р. Прес-конференція та каналі «GLAS», передача «Вісті» - висвітлення 

результатів виконання проекту з формування транскордонного українсько-молдавського 

кластера з переробки відходів виноробства (Єрмакова О.А.). 

19.06.2018 р. Одеське відділення спілки журналістів України. Прес клуб  Право  

виступ «Роль безвідходних технологій в підвищенні конкурентоспроможності Одеського 

регіону (на прикладі виноробства)» (Осипов В.М) 

Оглядові та науково-популярні виступи та статті на міжнародних інтернет –

платформах, блогах, виданнях, зокрема: 

- «Голос Америки» щодо міжнародних проблем і проблем України: 

Дергачов В.О. Гипотетические сценарии для Крыма – испытание для украинской 

https://www.youtube.com/watch?v=SqHti5bpaU4
http://glasweb.com/v-odesi-vidsvyatkuvali-100-littya-nan/
http://glasweb.com/v-odesi-vidsvyatkuvali-100-littya-nan/
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власти. — Режим доступу: http://www.golos-ameriki.ru/a/tb-on-trumpand-

ukraine/3445934.html   

- Інтерв’ю Балтійському інформаційному агентству: 

Дергачов В.О.  Мир вошёл в эпоху глобальной нестабильности. – Режим доступу: 

http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/070116-ukraine/  

Інші форми зацікавлення та залучення громадськості через організацію та 

проведення семінарів, круглих столів, скап-зустрічей тощо: 

Проведення круглого столу “Можливі наслідки будівництва каскаду 

верхньодністровських гідроелектростанцій для Нижнього Дністра”. – 20 лютого 2018 р., 

м. Одеса, ІПРЕЕД НАН України, Французький бульвар, 29, к. 32. 

Участь у Парламентських слуханнях на тему: «Національна інноваційна система 

України: стан та законодавче забезпечення розвитку». – 21 березня 2018 р., м. Київ, 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти. 

Участь у круглому столі “Імплементація екологічної складової угоди про асоціацію: 

регіональний вимір (для Одеської та Миколаївської областей)” / проект ЄС «Просування 

реформ в регіони». - 24 січня 2018 р., Одеса, «Термінал 42». 

Зустріч директора Інституту акад. НАН України Буркинського Б.В. з першим 

заступником Міністра інфраструктури України Лавренюком Ю.Ф. / ІПРЕЕД НАН 

України, Французький бульвар 29, Одеса. – 17 жовтня 2018 р. 

 

XVІІІ. Заключна частина 

Наукові дослідження Інституту в 2018 році спрямовуються на розробку по 

запланованій відомчій тематиці та перспективним госпрозрахунковим роботам з 

урахуванням децентралізації державних систем управління та процесів міжнародної 

інтеграції. Відповідними рішеннями Бюро Відділення економіки НАН України на 2019 рік 

у науковій діяльності Інституту визначені такі перспективні дослідження:  

- Теоретичні основи формування та функціонування ринку в контексті 

технологічного розвитку. 

-   Теоретико-методологічні засади формування вітчизняної логістичної системи.  

- Теоретико-методологічні засади формування системи управління розвитком 

екологізації секторів економіки. 

- Методологічні особливості формування економіки вражень у природокористуванні 

на засадах інклюзивного підходу. 

- Розробка стратегії інноваційного розвитку Одеської області на засадах глокалізації 

та інституціональне забезпечення реалізації стратегій інноваційного розвитку регіонів 

України. 

- Механізми реалізації економіко-екологічних пріоритетів «зеленої економіки» на 

засадах сталого розвитку. 

- Наукові підходи до вибору інструментів державної політики розвитку 

мультимодальних та інтермодальних перевезень. 

- Механізми і заходи щодо формування сприятливого інституціонального 

середовища соціально-економічного розвитку регіонів і громад (на прикладі Українського 

Причорномор’я). 

У 2018 році збірник наукових праць «Економічні інновації» цього року увійшов до 

міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus, ROAD, Ulrichweb ті ін.). 

Електронний науково-практичний журнал «Економіка. Екологія. Соціум», який видається 

http://www.golos-ameriki.ru/a/tb-on-trumpand-ukraine/3445934.html
http://www.golos-ameriki.ru/a/tb-on-trumpand-ukraine/3445934.html
http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/070116-ukraine/
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Інститутом з 2017 року, у звітному році пройшов в МОН України реєстрацію як фахове 

видання категорії «Б». Планується залучати контингент магістрів та практичних 

робітників ЗВО через науково-навчальні комплекси Інституту до наукової роботи та 

виконання досліджень і навчання у цільовій аспірантурі.  

З метою розширення комунікаційних зв’язків та популяризації наукових 

досліджень Інституту планується впроваджуючи системні заходи щодо подальшого 

розвитку електронних інформаційних ресурсів, вдосконалити роботу локальної мережі 

Інституту, оновлювати матеріально-технічне забезпечення співробітників (комп’ютери, 

сканери, вихід в Інтернет, ксерокс), придбання наукової літератури та періодичних видань 

для бібліотеки, а також підтримка належної роботи офіційного сайту Інституту. 

Продовжувати співробітництво з Головним управлінням статистики в Одеській області 

щодо поркащення бази статистичної інформації. 

Інститут продовжить вдосконалювати систему впровадження наукових розробок та 

пропозицій в управлінську та господарську практику, в тому числі: 

- направлено на затвердження Одеською обласною державною адміністрацією 4 

запити на відкриття науково-дослідних робіт в рамках Регіональної програми збереження 

та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2019 рік;  

- підготовлено для затвердження Одеською обласною державною адміністрацією 4 

запити на відкриття науково-дослідних робіт в рамках підготовки заходів щодо 

відновлення водообміну між Чорним морем та Тузловською групою лиманів для 

збереження біоресурсів у період міграції риби та  природних екосистем водно-болотних 

угідь на 2019 рік; 

- підтримувати високу якість  наукових досліджень Інституту, що виконуються в 

рамках  міжнародних програм та грантів; 

-  в наступному році буде продовжена робота за вісьмома міжнародними проектами: 

за Дунайською транснаціональною програмою INTERREG; за програмою ЄС Ерасмус+, а 

також за Спільною операційною програмою «Басейн Чорного моря 2014-2020 рр.». 

У 2018 році продовжувала ускладнюватись загальна ситуація з фінансуванням не 

тільки наукових розробок, а зокрема всієї діяльності Інституту: 

- використовувались відпустки без утримання; 

- 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 – 42855 грн; 

- на забезпечення життєдіяльності Інституту витрачено 996,179 тис. грн. (придбання 

матеріалів, надання послуг, в т.ч. аналітично-інформаційних, фінансування відряджень 

тощо) та на оплату комунальних послуг – 338,861 тис грн. 

Середня заробітна плата співробітників складає 6191 грн., що на 60 грн. менше ніж у 

2017 році.  

У 2018 р. облаштовано сучасним мультимедійним обладнанням залу Вченої ради 

Інституту та планується оснащення власного видавничо-копіювального центру.  

Інститут продовжує: 

− нарощувати обсяги наукової та науково-організаційної роботи в рамках 

діяльності навчально-наукових освітніх комплексів, створених з ЗВО регіону з метою 

підвищення кваліфікації викладачів та пошуку перспективної молоді до аспірантури; 
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− практику договірних відносин та підготовку докторів наук за державним 

замовленням у докторантурі та аспірантурі для залучення їх до подальшої роботи в 

Інституті; 

− роботу по розширенню надання Інститутом платних наукових послуг. 

В наступному році планується підготувати матеріали та виступити на засіданні 

Президії НАН України з питань наукового обґрунтування доцільності економічного 

експерименту щодо стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних 

громад (на прикладі Українського Причорномор`я). 

Заплановано продовжити роботу в рамках Міжвідомчих Координаційних рад НАН 

України з проблем навколишнього середовища і сталого розвитку та з питань морських 

досліджень МОН України, зокрема щодо підготовки  проекту «Концепції Державної 

цільової науково-технічної програми відновлення морських досліджень та науково-

дослідницької інфраструктури на період до 2025 року». 

Розвивати позитивну практику щодо організації круглих столів, семінарів з 

найактуальніших проблем розвитку національної та регіональної економіки спільно з 

установами НАН України, представниками бізнесу, науково-навчальних закладів та 

громадськістю  в інтересах органів державного та регіонального управління, місцевого 

самоврядування. 
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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 2018 р. 

№№ 

п/п 

 

Найменування показників 

Одиниця 

вимірю-

вання 

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 31.12.2018р. 

у т.ч. жінок 

чол. 78 (56жін)   

2. 

Чисельність наукових працівників (без 

сумісників) за контрольним списком на 

кінець року (у т.ч. жінок) 

чол. 

% до п.1 

46 (34) 

59% 
  

3. 
Середній вік наукових працівників 

 

середн. вік 

сума 

рік/чол 

47 

2168/46 
  

 
з   н и х 

а/. за  ступенем: 
    

3.1 
доктора наук (без членів НАН України) 

 

середн. вік 

сума 

рік/чол 

58 

958/16 
  

3.2 кандидата наук 

середн. вік 

сума 

рік/чол 

43 

640/15 
  

 б/. за посадами:     

3.3 науково-керівний склад 

середн. вік 

сума 

рік/чол 

60 

425/7 
  

 в т.ч. зав.відділами 

середн. вік 

сума 

літ/чол 

63 

251/4 
  

3.4 головні наукові співробітники 

середн. вік 

сума 

рік/чол 

67 

201/3 
  

3.5 провідні наукові співробітники 

середн. вік 

сума 

рік/чол 

55 

55/1 
  

3.6 старші наукові співробітники 

середн. вік 

сума 

рік/чол 

47 

808/17 
  

3.7 наукові співробітники 

середн. вік 

сума 

рік/чол 

40 

121/3 
  

3.8 молодші наукові співробітники 

середн. вік 

сума 

рік/чол 

34 

172/5 
  

3.9 
інші наукові співробітники 

(головні,провідні та інш.спеціалісти) 

середн. вік 

сума 

рік/чол 

39 

387/10 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

ФОРМА XIII-2 

Окремі чисельні показники, 

що характеризують стан роботи з молодими науковцями в 

Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 2018р. 

 

1. 

Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2018 р.: 

Президента України для молодих учених - 

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених - 

НАН України для молодих учених 2 

 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 
- 

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 1 

Премія НАН України для молодих учених і студентів закладів вищої освіти 

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)  

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 Інституті (школи, конференції, круглі столи 

молодих вчених тощо) 

5 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Публічне управління і 

адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»; 

VІІ всеукраїнська науково–практична конференція студентів та молодих вчених «Проблеми 

і перспективи розвитку транспорту»; 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного 

розвитку промислових підприємств»; 

VІІ міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні 

проблеми теорії та практики»; 

Круглий стіл «Сталий розвиток і зелена економіка: публічно-приватне партнерство крізь 

призму децентралізації». 

(вказати назви заходів) 

 

 

 

 



 

 

ФОРМА XIІІ-3  

ПОКАЗНИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

молодими (віком до 35 років) науковими працівниками (за станом на 31.12.2018р.) 

 

Молоді вчені за посадами 
Разом 

молодих 

учених, які 

обіймають 

зазначені 

посади 

З них 

Науково-

керівний 

персонал 

Головні 

наукові 

співробітн

ики 

Провідні 

наукові 

співробітн

ики 

Старші 

наукові 

співробітн

ики 

Наукові 

співробітн

ики 

Молодші 

наукові 

співробітн

ики 

Головні, 

провідні 

інженери та 

інші головні 

й провідні 

професіонали 

Докторанти 
докторів 

наук 

кандидаті

в наук 

без 

ступеня 

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

1 - - 2 1 3 5 - 12 2 2 8 

 

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. 

Єрмакова Ольга Анатоліївна* 27.07.1985 
Навчалася у докторантурі. 

Захистила дисертацію у 2018 р. 
 

___________________________________________________________ 

* - станом на 31.12.2018р. Єрмакова Ольга Анатоліївна була відрахована з докторантури в зв`язку з захистом дисертації, але ступінь д-ра екон. наук ще не 

підтверджено. Тому відображена в категоріях Старші наукові співробітники ( 4) та Кандидати наук (11) 



 

 

Форма ХІІІ-4 

 

Склад працівників  

Інституту проблем ринку та економіко екологічних досліджень НАН України  

за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем на 31.12.2018 

 

Спискова 

чисельність 

працівників 

З них 

За категоріями За освітньо-кваліфікаційним рівнем 

керівн

ики 

професі

онали 

фахів

ці 

технічні 

службов

ці 

кваліфі

ковані 

робітн

ики 

робітники 

найпрості

ших 

професій 

магіст

ри 

спеціалі

сти 

бакалав

ри 

молодші 

спеціаліс

ти 

кваліфіко

вані 

робітники 

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

78 14 53 3 1 - 7 24 40 3 4 - 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА 1-к 

Президія Національної академії наук України 

Відділ наукових і керівних кадрів 

252601, Київ 30, вул. Володимирська, 54 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
установа, яка подає звіт 

65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29 

адреса 

 

 

 

 

 

Назва        посади 

Разом 

працівників 

спискового 

складу, які 

вважаються 

на 

основній 

роботі 

За віком За освітою 

 

 

З 

гр.1- 

жіно

к 

 

Прийнят

о 

в 

звітному 

році 

пра- 

цівників 

 

Вибуло 

в 

звітному 

році пра- 

цівників 

 

З 

гр.1 – 

кандида

тів 

наук 

 

З гр.1- 

докто-

рів наук 

Працю-

ють за 

контрак-

том за 

основни

м 

місцем 

роботи 

 

до 

35 

рокі

в 

 

50 років і 

старші 

 

з них 

пенсійно

го 

віку 

 

повн

а 

вища 

 

базов

а 

вища 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 

Разом 

працівників, які займають 

посади керівників та 

професіоналів 

67 16 28 23 63 3 46 18 27 16 17 7 

02 в т.ч. керівників 14 - 11 9 11 2 8 2 4 1 7 - 

 з них:  -          - 

03 Директор 1 - 1 1 1 - - - - - 1 - 

04 Заст. директора з науки 1 - - - 1 - - - - - 1 - 

06 
Заст. директора з загальних 

пит 
1 - 1 - 1 - - 1 1 1 - - 

07 Учений секретар 1 - 1 1 1 - 1 - - - 1 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

08 Зав. відділами 4 - 3 3 4 - 3 - - - 4 - 

10 Керівники  допом. підрозділ. - - - - - -  - - - - - 

12 Керівники АУП і їх зам. 5 - 4 3 3 1 3 1 3 - - - 

14 Головний бухгалтер 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - 

              

17 в т.ч. професіоналів 53 16 17 14 52 1 38 16 23 15 10 7 

 з них:             

18 
Спец. наук. досл. підрозд. 

ВСЬОГО 
49 16 14 12 49 - 35 15 22 15 10 7 

19 головні н.с. 3 - 2 2 3 - 1 - 3 - 3 1 

20 провідні н.с. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

21 старші н.с. 17 1 5 5 17 - 12 3 3 11 6 4 

22 наукові співробітники 3 1 1 - 3 - 3 1 - 3 - - 

23 молодші н.с. 5 2 - - 5 - 3 1 2 - - - 

24 провідні інженери 10 5 3 3 10 - 9 3 7 1 - 1 

25 інженери 10 7 3 2 10 - 6 7 6 - - 1 

26              

              

              

38 Спец-ти АУП ВСЬОГО 4 - 3 2 3 1 3 1 1 - - - 

 економісти 1 - - - 1 - 1 - - - - - 

 бухгалтери 2 - 2 1 2 - 2 - - - - - 

 інженери 1 - 1 1 - 1 - 1 1 - - - 

              

              

 Докторів 17 - 12 11 17 - 9 - 4 - 17 5 

 Кандидатів 16 2 3 2 16 - 12 4 5 16 - - 

 

Довідка: Чисельність ВСІХ працівників спискового складу (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2018 року  78  осiб. „   27   „    грудня   2018р.                                                                           



Структура Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Інституту, 

академік НАНУ, д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В. 

«Економічні 

інновації» 

«Економіка харчової 
промисловості» 

Редакційна колегія 

наукових видань 

Рада молодих вчених 

Вчена Рада 

«Економіка. 

Екологія. Соціум» 

Науковий вісник 

Міжнародного 

гуманітарного 

університету, серія 

«Економіка і 

менеджмент» 

Заступник директора з наукової 

роботи, д.е.н., с.н.с. 

Лайко О.І.  

 

Заступник директора з 

загальних питань  

Вчений секретар, 

д.е.н.,с.н.с.  

Хумарова Н.І. 

Спеціалізована 

Ради по захисту 

дисертацій  

Д 141.177.02 

 

Відділ ринкових механізмів та структур, 

завідуючий відділом, д.е.н., проф. 

Лисюк В.М. 

Відділ ринку транспортних послуг, 

завідуючий відділом, д.е.н., проф. 

Ільченко О.М. 

Відділ розвитку підприємництва, 

завідуючий відділом, д.е.н., проф. 

Бутенко А.І. 

Відділ економіко-екологічних проблем 

приморських регіонів, завідуючий 

відділом, д.е.н., проф. Купінець Л.Є. 

Відділ міжрегіонального економічного 

розвитку Українського Причорномор`я, 

заст. зав. відділом, д.е.н., с.н.с. Лайко О.І. 

Відділ економічного регулювання 

природокористування, завідуючий 

відділом, д.е.н., с.н.с.  Мартієнко А.І. 

Контактний пункт  за 

програмою  

«Horizon 2020» 

 

Архів 

Господарсько-

розрахунковий центр 

Аспірантура та  

докторантура 

Бухгалтерія 

Відділ кадрів 

Служби матеріально-
технічного та 

господарського 
забезпечення 

Навчально-наукові 

комплекси та філії 

кафедр 

Спеціалізована 

Ради по захисту 

дисертацій  

Д 141.177.01 



 

 

 

 

 

 

 

 

Форми співпраці Інституту з ЗВО 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.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; 

Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ); 

Інститут відновлювальної енергетики НАН України (м. Київ); 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ); 

Національний транспортний університет (м. Київ); 

Національний лісотехнічний університет України (м. Львів); 

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк); 

Житомирський державний технологічний університет (М. Житомир); 

НУ «Львівська політехніка» (м. Львів); 

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова (м. Харків); 

Херсонський національний технічний університет (м. Херсон); 

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

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка (м. Полтава); 

Хмельницький технологічний університет  Поділля  (м. Хмельницьк); 

 

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. 

 

Наукова Рада НАН України з проблем 

навколишнього середовища і сталого 

розвитку; 

Міжвідомча координаційна рада з питань 

морських досліджень МОН та НАН України; 

Національна комісія України у справах 

ЮНЕСКО 

 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України»; 

Інститут економіки промисловості НАН 

України; 

Інститут біології південних морів ім. О.А. 

Ковалевського НАН України; 

Інститут регіональних досліджень ім. М.І. 

Долишнього НАН України; 

Інститут проблем природокористування та 

екології НАН України; 

Дунайський біосферний заповідник НАН 

України; 

Південний науковий центр НАН України та 

МОН України 

Координація наукової діяльності ІПРЕЕД НАН України 
 

 

Національний інститут стратегічних досліджень при 

Президентові України; 

НДУ “УкрНЦЕМ” (м.Одеса); 

ДП “Конструкторське бюро “Південне” (м.Дніпро); 

ДП “ЧорноморНДІпроект”; 

ДП “УкрНДІМФ”; 

ДУ “Миколаївська державна сільськогосподарська 

дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства 

НААН України 

 

Проводить спільно з відомчими та галузевими 

науково-дослідними установами прикладні 

дослідження з актуальних завдань господарської 

практики 

 

Проводить спільно з академічним сектором  

науки фундаментальні та прикладні  

дослідження з актуальних завдань  

сучасної економіки 
 

Забезпечує співпрацю у системі підготовки 

спеціалістів ЗВО м. Одеси 
 

Готує висококваліфіковані кадри для ЗВО, НДІ 

та забезпечує їх стажування на Інститутській базі 

 

Працює у складі Наукових рад 

 

Інститут проблем 

ринку та економіко-

екологічних 

досліджень  

НАН України 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження результатів наукових напрацювань ІПРЕЕД НАН України 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська обласна громадська організація 

південноукраїнська екологічна спілка; 

Союз підприємців Одеського економічного 

регіону; 

Федерація професійних спілок України; 

Одеська регіональна торгово-промислова палата; 

Асоціація судновласників України; 

Асоціація портів України «Укрпорт»; 

Міжнародна асоціація судновласників 

Чорноморського басейну (БІНСА); 

Асоціація судноремонтників і суднобудівельників 

Чорноморського регіону (БРАСС) 

 

АТВТ «Первомайськдизельмаш»;  МТП «Южний»; 

ТОВ «Стікон», 

ПАТ «Одеський автоскладальний завод», 

ТОВ «Рєсєнс», 

ТОВ «Колумбус Інтернешнл»; 

 

Інститут проблем 

ринку та економіко-

екологічних досліджень 

НАН України 

Міністерство соціальної політики України; 

Міністерство аграрної політики і продовольства 

України; 

Міністерство екології та природних ресурсів України; 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України; 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

Державний департамент рибного господарства; 

Державна служба 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 з питань промислової політики 

та підприємництва; 

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та 

праці; 

Комітет Верховної Ради з науки та освіти; 

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та 

митної 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 

ТОВ науково-виробниче підприємство 

«ДНІПРОЖИТЛОБУДСЕРВІС»; 

Українська асоціація підприємств чорної 

металургії; 

Агенство транскордонного співробітництва 

Єврорегіон «Нижній Дуна»; 

Український Союз промисловців і підприємців 

Всеукраїнська мережа фахівців та практиків з 

регіонального і місцевого розвитку –РЕГІОНЕТ; 

Рада Об'єднання підприємств хлібопекарської 

промисловості «Укрхлібпром» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародне наукове та наукове-технічне співробітництво 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
 

УЧАСТЬ 

У 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ПРОГРАМАХ 

 
Спільна операційна 

програма 

транскордонного 

спіробітництва 

«Басейн Чорного 

моря 2014-2020 рр.» 

 

Ерасмус+ 

ЗОКРЕМА ПРОЕКТИ: 

1.«Розвиток транскордонної інноваційної платформи 

/кластеру для використання Очерету звичайного 

(Phragmitas Australis) біомаси в якості джерела сталої 

енергетики (REED BASE)». 

2.“Made in Danube” - Транснаціональне 

співробітництво з перетворення знань у маркетингові 

продукти та послуги для сталого розвитку 

Дунайського співтовариства в майбутньому». 

3.«Транснаціональне кластерне  співробітництво в 

аграрно-продовольчому секторі, на основі методу 

розумної  спеціалізації у Дунайському регіоні - 

S3Claster». 

4.“Marine and River Litter Elimination New Approach” 

(“Новий підхід в усуненні морського і річкового 

забруднення”) – MARLENA . 

5.“Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea 

Basin” (“Стійка сільсько-господарська торговельна 

мережа в Чорноморському басейні”)- AgriTradeNet  

6.«Подолання нездатності сприяти вторинному 

підприємництву в Дунайському регіоні» (Embracing 

failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the 

Danube region (Danube Chance 2.0). 

7.«Стале фінансування позитивних соціальних змін» 

(Leveraging Finance 4 positive Social Change - 

Finance4SocialChange).  

8.«Master in Smart Transport and Logistics for Cities» 

SmaLog (Розумний транспорт і логістика для міст).  

9. Українсько-Молдавський транскордонний 

виробничо-науково-освітнього кластера з переробки 

вторинних продуктів виноробства.  

 

Горизонт 2020 
 

Дунайська 

транснаціональна 

програма 

INTERREG 

Територіальне 

спіробітнитво країн 

Східного 

партнерства 

(ЕаРТС) 

Сьома Рамкова 

Програма ЄС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційне видання 
 

 
 

З В І Т 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

за  2018 рік 

 

 

 

Відповідальний за випуск  Хумарова Н.І. 

Верстування    Фомічева М.В. 

Голікова О.С. 
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Видавець   

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Французький бульвар 29, м. Одеса-44, 65044, Україна 

Тел.: (048) 722-29-05, 722-66-74, 725-40-25 

e-mail: iprei@odessa.ukrtel.net 
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